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1 - PREÂMBULO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito sob o CNPJ nº 08.361.788/0001-73, com sede administrativa 

na Rua Gilson Geraldo Sartori, 411, Centro, São João Batista (SC), por intermédio do 

Pregoeiro Municipal, Augusto Correia Junior, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS 

do tipo MENOR PRECO POR ITEM, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

10.024/2019 de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666, de 21 de 

julho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 

2 – LOCAL, DATA E HORA 

 

2.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no 

dia 29 de março de 2023, com início às 08h30min, horário de Brasília – DF. 

 

2.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 

propostas através do site descrito no item 2.1, até às 08h15min do dia 29 de março de 2023. 

 

2.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de 

nova comunicação. 
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3 – OBJETO 

 

3.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em equipamentos odontológicos e médico hospitalares, para atender as 

necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, SC, conforme 

especificações constantes do ANEXO “I” deste Edital. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

4.1 Poderão participar deste pregão quaisquer empresas interessadas que se 

enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

 

4.2 Não poderão participar deste pregão: 

4.2.1 Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

4.2.2 Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

4.2.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas 

suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João Batista, SC; 

4.2.4 Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal 

de São João Batista, SC; 

4.2.5 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

pregão; 

4.2.6 Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou 

entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São João Batista, bem assim a empresa da qual 

tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

4.2.7 Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

4.2.8 Que constem nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral 

da União e Cadastro de Inidôneos do TCU. 

4.3. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas: 
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4.3.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de 

liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante o município; 

4.3.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por 

empresa consorciada; 

 

4.3.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital; 

4.3.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices 

contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

4.3.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 

consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato; 

4.3.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 

empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 4.6.1.; e 

4.3.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais 

de um consórcio ou isoladamente. 

4.3.8. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 

deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma. Caso 

estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo pregoeiro, mediante 

comparação com as originais. 

4.3.9. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos 

apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.  

 

5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  

 

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

 

5.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal, e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
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5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de São João Batista, 

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

senha, ainda que por terceiros.  

 

5.3. As empresas que se enquadram como ME/EPP, deverão demonstrar sua condição 

de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

6 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

 

 6.1.1. O valor unitário máximo final aceitável orçado pelo Município para a aquisição do 

objeto desta licitação encontram-se no Anexo “I” deste Pregão. 

 

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

 

6.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

6.6. Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretem na 

alteração de data de abertura do certame, cabe as licitantes interessadas a atualização da 

documentação de habilitação já cadastrada, caso julgar necessário. 

 

6.7. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

privativa do licitante e subsequente encaminhamento da documentação de habilitação e da 

proposta de preços, campo MARCA/MODELO, escrever a palavra PROPRIA, valor unitário e 
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valor total de cada item, e demais informações necessárias, até o horário previsto no 

preâmbulo deste Edital. 

 

  6.7.1. Em não havendo campo especifico para digitação do modelo, esse poderá ser 

digitado no mesmo campo designado para marca. 

 

  6.7.1.1. A ausência de indicação do modelo não ensejará a desclassificação da 

proposta, a qual deverá ser sanada na apresentação da proposta atualizada. 

 

6.7.2. A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 

 

6.8. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 

como os lances inseridos durante a sessão pública. 

6.9. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão eletrônico. 

 

6.10. Os itens de propostas que eventualmente contemplem serviços que não 

correspondam às especificações e ainda que apresentarem valores acima dos contidos no 

Anexo “I” deste Edital, serão desconsiderados. 

 

6.11. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

 

a) Preço unitário de cada item em moeda corrente nacional, em algarismos e com no 

máximo duas casas decimais após a vírgula; 

b) Marca e especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as exigências 

editalícias; 

 

6.11.1. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 

custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, 

domingos e feriados ou em horário noturno, entregas parceladas que eventualmente incidam 

sobre a execução do objeto da presente Licitação; 

 

6.12. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de validade das 

propostas, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002 o qual será contado a partir 

da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 2.1 deste Edital. Na 

contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 

 

6.12.1. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta. 
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6.13. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

 

6.14. Os licitantes poderão participar com uma única marca por item, sob pena de 

desclassificação. 

 

6.15. Na proposta obrigatoriamente deverá constar o endereço de e-mail da licitante. 

 

6.16. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar direitos, 

sem previsão expressa no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

que não for conflitante com o Edital. 

 

7- ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

 

 7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário 

previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta. 

 

 7.2. O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio 

eletrônico, no sítio informado no preâmbulo deste edital. 

 

8 – FORMULAÇÃO DE LANCES 

  

 8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), o licitante deverá encaminhar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 

recebimento e respectivo valor. 

  

 8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR ITEM, 

observando-se o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

  

 8.3. Somente serão aceitos os lances, cujos valores forem menores que o último lance 

registrado no sistema. 

  

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

foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

  

 8.4.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 10,00 

(dez reais) que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a menor oferta. 

  

 8.5. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 

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

 

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206– CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br e licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

8.6. A disputa de lances se dará no modo aberto, sendo que o envio de lances na 

sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública.  

 

8.6.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

 

8.6.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma previsto no subitem 8.2, a 

sessão pública será encerrada automaticamente.  

 

8.6.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa  

 

8.7. Após o encerramento de cada item, caso o vencedor não seja uma empresa 

beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06, e existindo empate com empresas 

beneficiadas, será enviada uma mensagem para o chat informando a ordem de classificação 

para o desempate (o intervalo percentual considerado como empate, estabelecido na Lei, é 

de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado).  

 

8.7.1. Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 05 

(cinco) minutos para ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de classificação 

apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o chat. Neste intervalo de 

tempo, as empresas interessadas em usufruir dos benefícios deverão dar seus lances.  

 

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

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

recepção dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados.  

 

8.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

 

8.9. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance com menor 

valor obtido.  

 

9 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

 9.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante 
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vencedor de cada item. 

 

9.2. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  

 

9.2.1. De acordo com o resultado do certame, poderá o pregoeiro dilatar o prazo para 

envio da proposta.  

 

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

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

Contratada, se for o caso.  

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

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

 

9.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos.  

 

9.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  

 

9.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante.  

 

9.8. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito, ou se a 

licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e procederá à sua habilitação na 

ordem de classificação, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

 

9.9. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante 

vencedora, em razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à 

licitante declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características 

indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto.  

 

9.9.1. A licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido 

pelo Pregoeiro, estará sujeita à desclassificação do item proposto.  
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10. DO PARECER TÉCNICO 

 

10.1. Para efeito de adjudicação deste Pregão, se necessário, o Pregoeiro 

encaminhará o processo à Secretaria Municipal solicitante, a fim de que seja emitido Parecer 

Técnico referente à proposta vencedora.  

 

10.2. Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos 

ao Pregoeiro, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-

se à ordem de classificação, por menor preço por item.  

 

10.3. Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a adjudicação à empresa 

vencedora. 

 

11 – HABILITAÇÃO 

 

11.1. A Documentação de Habilitação da licitante vencedora será verificada mediante 

apresentação dos documentos fiscais e trabalhistas abaixo, os quais devem ser 

encaminhados conjuntamente à proposta: 

 

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

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a 

comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das 

respectivas alterações, caso existam; 

 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e de contribuições sociais; 

 

d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais sede 

da licitante; 

 

e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, 

relativa ao Município da sede do licitante; 

 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF 

do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, 

instituídos por Lei; 
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011; 

 

h) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida por distribuidor da sede do 

licitante (ATENÇÃO: os licitantes sediados no Estado de Santa Catarina, deverão 

apresentar a certidão emitida através do sistema SAJ5, no endereço 

https://esaj.tjsc.br, juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados 

no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br);  

i) Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006. 

Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração 

de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 

3º da Lei Complementar nº 123/2006, (– Declaração de enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar 123/2006) OU certidão simplificada expedida 

pela Junta Comercial. 

j) Declaração de habilitação e de veracidade. A licitante deverá apresentar 

declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e que todas as declarações 

informadas são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são 

autênticas, conforme modelo no Anexo. 

k) Declaração de inexistência de fatos impeditivos. A licitante deverá apresentar 

declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua 

habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de 

impedimentos, conforme Modelo de Declaração do Anexo. 

l) Declaração de conhecimento do edital. A licitante deverá apresentar declaração de 

que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de 

habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório, conforme Modelo de Declaração do Anexo. 

m) Declaração de que não possui servidor público. A licitante deverá apresentar 

declaração de que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam 

servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação, conforme Modelo de Declaração do Anexo. 

n) Declaração de que não emprega menor de idade. A licitante deverá apresentar 
declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme Modelo de Declaração do 
Anexo. 
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11.2 A Documentação de Habilitação da licitante vencedora será verificada mediante 
apresentação da Qualificação Técnica abaixo, os quais devem ser encaminhados 
conjuntamente à proposta: 
 

Qualificação técnica: 

 

11.2.1. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da 

licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

11.2.1.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e 

telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de informação que possibilite a Prefeitura 

Municipal de São João Batista valer-se para manter contato com a empresa declarante.  

11.2.1.1.1. A licitante poderá informar nome do atestante, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outro dado necessário, através de declaração anexada ao 

Atestado. Informações complementares desde que não alterem informações primordiais do 

Atestado podem ser feitas através de declaração; 

11.2.1.2. A Prefeitura Municipal de São João Batista se reserva o direito de realizar 

diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo requisitar cópias dos 

respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo 

declarado. 

 

11.2.2. Documentos a serem exigidos dos vencedores da licitação. 

 

11.2.2.1 Do licitante vencedor, será exigido a apresentação, em até dois dias úteis após 

divulgação do resultado final, dos seguintes documentos:  

a) Comprovação de ter em seu quadro de trabalho, profissional devidamente registrado 

em conselho pertinente, capacitado para emitir ART de serviço;   

b) Registro do profissional em conselho pertinente, mediante apresentação de certidão 

de regularidade de pessoa física; 

c) Acervo do profissional junto ao conselho pertinente comprovando capacidade técnica 

para atuar junto ao município de São João Batista. Acervo deve constar serviços similares ao 

objeto da licitação em características e quantidades; 

Obs.: Vinculo com empresa pode ser comprovada através de apresentação de: Carteira 

de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços ou Contrato Social da licitante. 

11.2.2.2. A não apresentação destes documentos (item 11.2.2.1), ou, apresentação em 

desacordo ao solicitado, ensejará na desclassificação de licitante. 

 

11.3. Caso a licitante apresente para habilitação, Contrato Social arquivado e emitido 

pelo site da Junta Comercial o mesmo será autenticado. 

 

11.3.1. Caso encontre-se com status “expirado” e não seja possível a verificação de 

sua autenticidade, restará a licitante pré-habilitada, devendo esta apresentar contrato social 

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206– CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br e licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

em vigência para aferição das informações pertinentes, não sendo aceita qualquer alteração 

contratual que devesse constar para habilitação. 

 

11.4. As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “b” a “f” do 

item 11.1, por Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela Comissão de Registro 

Cadastral de Licitantes do Município de São João Batista ou pelo Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF do Poder Executivo Federal. 

 

11.4.1. A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos 

licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão 

cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o Pregoeiro 

averiguará a situação cadastral dos licitantes através da Internet, no caso de CRCs expedidos 

pelo SICAF, ou junto ao Cadastro de Licitantes do Município de São João Batista, inabilitando 

aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou, ainda, quando toda a 

documentação apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena vigência. 

11.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida no item 11.1, mesmo que os documentos exigidos, relativos à 

regularidade fiscal, apresentem alguma restrição. 

 

11.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa e entrega destas certidões na Diretoria 

de Compras. 

 

11.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 11.5.1, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

11.5.3. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido 

pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os 

documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade. 

 

11.5.4. As ME/EP que queiram utilizar os benéficos da Lei 123/06 devem comprovar a 

condição de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte. 
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12 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSO 

 

12.1. Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 03 (três) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

12.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo 

licitatório serão enviados somente por meio eletrônico, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 

24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

12.1.3.  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

12.1.4 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

12.2 Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do 

Decreto Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema 

eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias para 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.  

12.2.1 As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas somente por meio 

eletrônico, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.  

12.2.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos 

e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

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

do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.2.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

12.2.5 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

12.2.6 Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que 

aceitando os termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, 

falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

12.2.7 Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
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licitante vencedor. 

 

12.3 Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 

competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida 

no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e legislação vigente. 

 

12.4. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão 

ser consultados no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a 

cada nova etapa do pregão. 

13 DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

13.1 O preço total deverá ser fixo em reais, com até duas casas decimais, equivalentes ao de 

mercado na data da sessão pública de disputa de preços. 

13.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a 

Administração e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 

 

13.3 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo 

chat do sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação 

dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será convocada a 

próxima colocada para a negociação. 

 

13.4 O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta 

corrente fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da prestação do serviço, 

com a apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelo setor 

competente. 

 

13.5 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Fundo Municipal de Saúde. 

 

13.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

13.7 O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

13.8 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
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penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 

ou correção monetária. 

 

14 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o 

que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação. 

14.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os 

mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação. 

 

14.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

 

14.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, 

seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

14.5 Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido 

como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

14.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

14.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) 

anos. 

14.5.3 A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa 

prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

15 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses oficiais, contados a 

partir da data de assinatura. 
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15.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços, o Município de São João Batista, não será obrigado à 

aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços objeto da Ata, podendo utilizar, 

para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

15.3 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a 

cargo das Secretarias Municipais, através das dotações orçamentárias, cujos programas de 

trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou 

documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o 

artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 

 

16 DA CELEBRAÇÃO DA ATA 

 

16.1. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada para assinatura na plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no sitio oficial do município www.sjbatista.sc.gov.br, no 

campo licitações e por e-mail. 

 

16.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços o adjudicatário poderá assinar a ata de 

forma eletrônica. 

 

16.3. O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br o e-mail para envio do Contrato/Ata para assinatura 

eletrônica, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no 

certificado digital. 

 

16.4 Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 100% dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame. 

 

16.5 Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por 

órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao triplo do quantitativo de 

cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

16.6 A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo 

representante da Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado 

Gestor da Ata. 

17 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

17.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços. 
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17.1.1 Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo 

todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 

complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam 

no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da 

Ata na execução da mesma. 

 

17.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou 

para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” 

do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e 

imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica 

extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 

17.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do 

preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo. 

 
17.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades 

ou determinar a negociação. 

 
17.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item 

ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, 

mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 

 
17.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 

desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis. 

 

17.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a      

ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

 

17.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 

 
17.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento 

do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos 

preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da 

apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
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17.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 

índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 

mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do 

serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

17.10  Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 

de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, 

dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

 
17.11  Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a 

Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem 

aplicação de penalidade. 

 
17.12  Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 

consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as 

empresas vinculadas. 

 

17.13  Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da 

Ata proceder à nova licitação para a contratação do serviço, sem que caiba direito de recurso. 

 

17.14 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá 

efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de 

Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, 

sob pena de aplicação das penalidades dispostas no item 18. 

 

18 DA ENTREGA E DO PRAZO 

18.1 Os serviços deverão ser prestados nas Unidades Básicas de Saúde, sem ônus, nos 

endereços indicados na Autorização de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h30min às 17h (horário de Brasília/DF) dentro dos seguintes prazos: a) Em até 

24 (vinte e quatro) horas após convocação pela secretária para manutenções preventivas e 

corretivas; e b) em até 01 (uma) hora  após convocação pela secretária para manutenções 

emergenciais. Conta-se o prazo a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

18.2 Os serviços estarão sujeitos à conferência e aceite pelo fiscal e/ou servidor responsável 

e estando em desconformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, 

serão rejeitados no ato da entrega pelo mesmo, devendo a empresa sanar o problema ou 

substituir o produto no prazo máximo de 12 (doze) horas a partir do contato feito a empresa 

ganhadora do certame. Cabendo o ônus da prestação de serviço a licitante vencedora. 
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18.3 Caso a prestação do serviço não possa ser realizada no prazo previsto, a empresa 

vencedora deverá fornecer documento justificativo em até 24 horas para análise da Secretaria 

Municipal solicitante que tomará as providências necessárias para adequação do 

fornecimento. 

 

18.4 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, 

número de empenho, número do processo de compras e dados bancários para depósito. As 

notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando devidamente assinadas e 

carimbadas pelo servidor responsável. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES 

19.1 Do Município: 

19.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos serviços objeto 

desta licitação; 

19.1.2 Aplicar à detentora da Ata as penalidades, quando for o caso; 

19.1.3 Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do objeto; 

19.1.4 Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da 

nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal; 

19.1.5 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

19.2 Da Empresa Vencedora: 

19.2.1 Prestar o serviço nas especificações e com a qualidade exigida; 

19.2.2 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o 

item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para 

depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver 

devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável. 

19.2.3 Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam 

ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos; 

19.2.4 Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

19.2.5 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

20. DAS PENALIDADES 

 

20.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
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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 Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da 

Lei 10.520/2002. 

 

20.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada 

no Diário Oficial dos Municípios. 

 

20.3 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às 

seguintes penalidades: 

20.3.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 

objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços;  

20.3.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão 

contratual; 

20.3.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no 

caso da empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como 

nos demais casos de inadimplemento contratual; 

20.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 

05 (cinco) anos. 

20.3.5 A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades dos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., principalmente sem prejuízo de 

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso 

haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 

(dez) dias. 

 

20.4 As sanções previstas nos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., poderão ser aplicadas 

conjuntamente com o item 18.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 

(dez) dias. 

 

20.5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3., reserva-se ao órgão contratante o 

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação. 

 

20.6 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste edital. 
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21. DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

21.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

e/ou apresentarem proposta relativa ao presente pregão. 

 

21.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em 

parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

21.3 O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. 

 

21.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.5 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

21.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que 

não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 

princípios gerais de direito. 

 

21.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro 

da Comarca de São João Batista, SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

21.8 Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo licitatório 

serão enviados somente por meio eletrônico, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br). 

 

22 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

22.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 

corpo, os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  
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Anexo IV – Modelo de declaração de habilitação e de veracidade;  

Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos e/ou 

supervenientes; 

Anexo VI – Modelo de declaração de conhecimento do edital; 

Anexo VII – Modelo de declaração de que não possui servidor público; 

Anexo VIII – Modelo de declaração que não emprega menor de idade; 

Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

São João Batista, 16 de março de 2023. 

 

 

 

Augusto Correia Junior 

Pregoeiro Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206– CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br e licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a eventual contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em equipamentos odontológicos e médico hospitalares, para atender as 

necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista. 

 

 

1.1    A reposição de peças e acessórios necessários à manutenção é estimado o valor 

total de R$ 80.000,00 para um período de 12 meses. Este valor é fixo  e não entra na 

disputa de lances, sendo considerada vencedora a proposta com o menor valor 

referente a hora técnica. 

As peças serão pagas conforme demanda e expedida a Autorização de 

Fornecimento, após comprovada necessidade, autorização por parte do fiscal do 

contrato e emissão de Ordem de Compra. 

 

2. JUSTIFICATICA 

 

2.1 A finalidade da manutenção e prevenção é manter o devido funcionamento dos equipamentos, 

aumentando a vida útil e prevenindo possíveis desgastes/falhas dos equipamentos e desta forma, 

evitar futuros transtornos ao serviço público municipal de saúde, de equipamentos que não 

estejam com suas devidas e corretas funcionalidades. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1 A relação dos itens da presente licitação contendo a descrição dos itens, quantitativo e 

valores de referência encontram-se no Anexo. 

 

3.2 As reposições de peças e acessórios necessários à manutenção não entra na disputa de 

lances, sendo considerada vencedora a proposta com o menor valor referente a hora técnica. 

 

3.3 As peças serão pagas conforme demanda e expedida a Autorização de Fornecimento, 

após comprovada necessidade, autorização por parte do fiscal do contrato e emissão de 

Ordem de Compra. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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4.1 Inicialmente a CONTRATADA deverá realizar um cadastramento informatizado 

contemplando todos os equipamentos beneficiados pelo contrato em software apropriado e 

específico para gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares. O software, em 

plataforma WEB, deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, cuja licença de uso será de 

sua responsabilidade e ônus, permitindo níveis de segurança e acesso diferenciado para 

usuários por senhas, possibilitando o acesso dos profissionais da Secretaria de Saúde às 

informações alimentadas e compiladas. A ferramenta deverá permitir que os profissionais de 

cada Unidade de Saúde possam abrir os chamados de manutenção corretiva a qualquer hora 

do dia ou da noite, se for o caso. 

 

4.2 A CONTRATADA deverá elaborar plano de manutenção preventiva e de 

calibração/segurança elétrica, contemplando todos os equipamentos e apresentar o 

calendário correspondente à Administração. A CONTRATADA agendará com uma semana de 

antecedência as manutenções preventivas a serem realizadas, após aprovação do Fiscal; 

 

4.3 A empresa CONTRATADA será responsável pela gestão da manutenção dos 

equipamentos, devendo manter registro de todas as intervenções corretivas e preventivas e 

calibrações realizadas.  Esse processo de gestão deve ser efetivado por meio de Ordens de 

Serviço e com a emissão mensal de relatórios com indicadores de produtividade; 

 

4.4 A CONTRATADA, por meio de seus engenheiros, deverá fornecer todo e qualquer tipo de 

assessorias relativas à Tecnologia Médico e odontologia.  Deverá oferecer subsídios para a 

incorporação de novas tecnologias. Essa atividade se dará pela avaliação de novas 

tecnologias, elaboração de especificações técnicas, acompanhamento de processos 

licitatórios, emissão de pareceres, recebimento de equipamentos, acompanhamento de 

instalação, treinamentos e emissão de aceite de funcionamento; 

 

4.5 Com o objetivo de qualificar os usuários dos equipamentos, visando a segurança do 

paciente, do usuário, o melhor aproveitamento dos recursos do equipamento e a menor 

incidência de manutenções corretivas ocasionadas por mau uso. A CONTRATADA deverá 

realizar treinamentos aos usuários dos equipamentos médico e de odontologia, sempre que 

solicitada; 

 

4.6 A CONTRATADA deverá retirar o(s) equipamento(s) para manutenção 

corretiva/preventiva diretamente na Unidade de Saúde solicitante; 

 

4.7 A manutenção corretiva/preventiva/calibração deverá ser executada em laboratório 

próprio da CONTRATADA, exceto equipamentos de maior volume ou que necessitem de 

gases medicinais, cuja manutenção será realizada na própria Unidade de Saúde em que o 

equipamento se encontra instalado; 

 

4.8 Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos em no máximo 24 horas 

úteis após a abertura do referido chamado; 
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4.9 Os equipamentos, analisadores, simuladores e ferramentas para a prestação dos serviços 

serão de propriedade e responsabilidade da empresa CONTRATADA; 

 

4.10 A CONTRATADA será responsável pelo atendimento técnico de todo e qualquer 

chamado de manutenção corretiva referente ao parque de Equipamentos Odonto-Médico; 

 

4.11 A CONTRATADA será responsável pela execução integral dos serviços preventivo e 

corretivos de baixa e média complexidade que são caracterizados por não exigirem 

conhecimento do projeto de fabricação do equipamento, não exigirem conhecimento ou mão-

de-obra especializada de fábrica e somente exigirem a substituição de peças/acessórios 

disponíveis ou que possam ser encontrados no mercado. 

 

4.12 Nos casos de alta complexidade a CONTRATADA será responsável pela execução 

parcial dos serviços corretivos. Na manutenção parcial, devido a alta complexidade dos 

equipamentos, a empresa CONTRATADA se responsabilizará pela execução parcial da 

manutenção corretiva, prestando o primeiro atendimento com serviços básicos de 

manutenção eletrônica, elétrica e mecânica e se for o caso recomendando à Secretaria de 

Saúde a contratação de outrem para realização de outros serviços de manutenção 

necessários. 

 

4.13 A CONTRATADA será responsável pela Instalação, desmontagem e remontagem de 

equipamentos odontológicos e médico, sempre que necessário; 

 

4.14 Os Engenheiros Responsáveis Técnicos da empresa contratada deverão realizar visitas 

periódicas nas Unidades de Saúde e sempre que forem solicitados, com o intuito de 

assegurar a qualidade e o bom andamento dos serviços; 

 

4.15 A CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone para atendimento emergencial; 

 

4.16 Entende-se por chamados de emergência aqueles que venham a comprometer o 

funcionamento da Unidade de Saúde, ocasionando possíveis riscos aos pacientes; 

 

4.17 Os chamados emergenciais deverão ser atendidos em até 1 (uma) hora a partir da 

solicitação via telefone; 

 

4.18 Os serviços aqui descritos deverão ser realizados pelos profissionais da própria empresa 

contratada, sendo vedada sua subcontratação; 

 

4.19 Todos os profissionais deverão estar devidamente identificados com uniforme da 

empresa e crachá; 
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4.20 Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá apresentar previamente o seu 

orçamento com a relação de peças ou componentes necessários à manutenção, indicando a 

marca, o preço e garantia, para pesquisa de mercado e aprovação do Fiscal de Contrato, de 

forma a comprovar que os preços são compatíveis com os praticados no mercado; 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Habilitação Técnica:  Como qualificação técnica será exigido o disposto no Edital. 
Recomendamos que as empresas licitantes, caso sejam obrigadas, preencham os 
requisitos abaixo, e possuam: 
 
a) Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA (da sede da proponente), ou de outro conselho pertinente, 
conforme artigos 8, 9 e 12 da resolução 218/73 do CONFEA, para emissão de ART de serviço 
devidamente vinculado a empresa junto ao CREA; 
 
b) Certidão de Pessoa Física, emitida pelo CREA, ou outro conselho pertinente, dos Responsáveis 
Técnicos e comprovante de que os mesmos integram o quadro permanente da proponente, que 
deverá ser feita mediante apresentação de Carteira de Trabalho, e/ou Contrato de Prestação de 
Serviços e/ou Contrato Social da licitante; 
 
c) Capacitação técnico-operacional: Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho pertinente, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), onde fique comprovado que a licitante (pessoa 
jurídica) executou serviço compatível em características e quantidades com o objeto deste edital.  
 Obs.: O município poderá exigir a apresentação dos documentos citados acima, caso 
entender que há necessidade de comprovação técnica. A empresa, caso seja chamada a 
apresentar documentação acima, deverá, caso for desobrigada, apresentar justificativa por 
escrito. 
 
6. DO PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após recebimento das notas fiscais, não 

havendo pagamento antecipado. 

 

6.2 O pagamento fica condicionado a que a empresa fornecedora atenda todas as exigências 

de habilitação, quanto à regularidade fiscal. 

 

7. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ODONTOLOGIA, BEM COMO OS 

COMPRESSORES INSTALADOS NA UBS. 
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LOTE 01 

POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

 
ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO PATRIMÔNIO 

1)  03 BALANÇA DIGITAL ADULTO  - 1459 TRIAGEM 100 KG 
- 1430 SALA DE 

POCEDIMENTO 150 KG 
- NASF 1179 200 KG 

2)  02 BALANÇA DIGITAL INFANTIL 1450 SALA POCEDIMENTO - 
NASF 1202 

3)  04 NEGATOSCÓPIO  SALA 01 - 1543 
SALA 02 - 1240 
SALA 03 - 1542 
SALA 04 - 1218 

4)  02 
 

SELADORA DE PÉ 1432 - 1132 

5)  03 DESTILADOR DE ÁGUA  22706 – 22703 -1131 

6)  01 INCUBADORA PARA INDICADORES 
BIOLÓGICOS  

S/N 

7)  07 OTOSCÓPIO  S/N 

8)  07 DETECTOR FETAL  SALA 01 1556/ S/N,SALA 02 
S/N,SALA 03 SN,SALA 04 

1225,        ACOLH 1457 - 1244 

9)  02 LARINGOSCÓPIO  S/N 

10)  02 LANTERNA CLINICA  S/N 

11)  04 NEBULIZADOR  S/N 

12)  01 ELETROCAUTÉRIO  S/N 

13)  02 FOCO DE LUZ PARA EXAME GO TRIAGEM 011872 - 
ENFERMAGEM 1485 

14)  10 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PA 
ADULTO  

S/N 
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15)  04 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PA 
OBESO  

S/N 

16)  01 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PA 
INFANTIL  

S/N 

17)  01 CENTRÍFUGA DE EXAMES 11/30 

18)  01 ELETROCARDIOGRAMA 1226 

19)  02 CÂMERA DIGITAL S/N 

20)  01 LENTE DEMARTOSCOPIA  S/N 

21)  06 TERMÔMETRO S/N 

22)  01 OXIMETRO S/N 

23)  02 SELADORA MÃO  1522 - S/N 

24)  01 NEGATOSCÓPIO S/N 

25)  01 APARELHO FISIOTERAPIA 
TENSMED II 

1584 

26)  01 ULTRASSOM SONAMED V 
(FISIOTERAPIA) 

1580 

27)  01 TEM-FES: HTM CLINICO 
(FISIOTERAPIA) 

15845 

28)  01 ULTRASSOM: SONAMED V 
(FISIOTERAPIA) 

1581 

29)  01 NEURODYN II (FISIOTERAPIA) 1586 

30)  01 EMISSÕES OTOACUSTICAS 
(FONO) 

22945 

  

POSTO DE SAÚDE RIBANCEIRA DO SUL 
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ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  01 BALANÇA DIGITAL ADULTO 7307 

2)  01 BALANÇA DIGITAL INFANTIL 7315 

3)  01 NEGATOSCÓPIO 7374 /7346 

4)  01 ASPIRADOR 7372 

5)  01 SELADORA 7304 

6)  01 DESTILADOR DE ÁGUA 7305 

7)  01 ENCUBADORA PARA INDICADORES 
BIOLÓGICOS 

S/N 

8)  01 BALANÇA ANTROPOMETRICA 7306 

9)  01 OTOSCÓPIO S/N 

10)  01 DETECTOR FETAL 7385 

11)  01 LARINGOSCÓPIO S/N 

12)  01 LANTERNA CLINICA S/N 

13)  01 NEBULIZADOR S/N 

14)  01 ELETROCAUTÉRIO 7373 

15)  01 FOCO DE LUZ PARA EXAME GO 7288 

16)  01 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PA 
ADULTO 

S/N 
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17)  01 APRELHO DE AFERIÇÃO DE PA OBESO S/N 

18)  01 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PA 
INFANTIL 

S/N 

 

POSTO DE SAÚDE FERNANDES 
 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

01 01 BALANÇA INFANTIL  

02 01 BALANÇA ADULTO  

03 01 ESFIGNO OBESO E ADULTO  

04 01 NEBULIZADOR  

05 01 OXIMETRO  

06 01 DESTILADORA  

07 01 SELADORA  

 

POSTO DE SAÚDE COLÔNIA 
 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  01 BALANÇA INFANTIL 6446 

2)  01 BALANÇA ADULTO 6445 

3)  01 ESFIGMOMANÔMETRO (OBESO)  
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4)  01 ESFIGMOMANÔMETRO (INFANTIL)  

5)  01 ESFIGMOMANÔMETRO 
 

 

6)  01 NEBULIZADOR 6453 

7)  01 NEBULIZADOR  6454 

8)  01 NEBULIZADOR 6456 

9)  01 ASPIRADOR CIRÚRGICO 6455 

10)  01 OXIMETRO DE PULSO 
MARCA MULTILASER 

 

11)  01 OXIMETRO DE PULSO 
MARCA MORIYA 

 

12)  01 OTOSCÓPIO   

13)  01 FETAL DOPPLER 6479 

14)  01 DESTILADORA 6479 

15)  01 SELADORA 6470 

16)  01 FOCO GINECOLÓGICO 6428 

17)  01 APARELHO ELETROCAUTÉRIO 
MARCA EMAI 

21896 

 

 
POSTO DE SAÚDE CARMELO 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  03 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO  
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2)  01 ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO  

3)  01 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO  

4)  03 ESTETOSCÓPIO ADULTO   

5)  01 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO  

6)  01 OTOSCÓPIO  

7)  02 SONAR (DETECTOR FETAL) 
 

 

8)  01 AMBU ADULTO  

9)  01 AMBU PEDIÁTRICO  

10)  01 LANTERNA CLÍNICA  

11)  02 OXÍMETRO  

12)  02 GLICOSÍMETRO   

13)  01 NEGATOSCÓPIO 21.565 

14)  01 BALANÇA DIGITAL INFANTIL  

15)  02 BALANÇA DIGITAL ADULTO 200 KG 
 

21.553 
 

16)  02 FOCO DE LUZ  2441 (APENAS UM 
POSSUI PATRIMÔNIO) 

17)  01 MINI-INUBADORA BIOLÓGICA 8970 

18)  01 NEGATOSCÓPIO  
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POSTO DE SAÚDE RIO DO BRAÇO 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  02 OTOSCÓPIO   

2)  01 BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA  

 

 
POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 9466/9377 

2)  01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 9376 

3)  01 BISTURI ELETRÔNICO 9498 

4)  01 BOMBA VÁCUO DE ASPIRAÇÃO DE 
SANGUE E SECREÇÃO 

9497 

 
POSTO DE SAÚDE CARDOSO 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  01 
BALANÇA DIGITAL ADULTO CAUMAQ 200 
KG 

1688 

2)  01 
ASPIRADOR Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

3)  02 
ESFIGNOMANÔMETRO DULTO  Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

4)  01 
ESFIGNOMANÔMETRO OBESO  Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 
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5)  01 
ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

6)  01 
BALANÇA DIGITAL WELMY PEDIÁTRICA 1689 

7)  02 
NEGATOSCÓPIO  Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

8)  02 
OXIMENTRO DE PULSO  Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

9)  01 
FOCO GINECOLÓGICO 1624 

10)  02 
OTOSCÓPIO Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

11)  02 
NEBULIZADOR  Sº NÚMERO, 

EQUIPAMENTO NOVO 

 

POSTO DE SAÚDE TIGIPIO 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  

01 SELADORA 6619 

2)  

01 SELADORA GRANDE 24880 

3)  

03 ESTETOSCÓPIO NÃO POSSUI 

4)  

03 ESFIGMOMANÔMETRO NÃO POSSUI 

5)  

02 OXÍMETRO DE DEDO NÃO POSSUI 

6)  

02 OTOSCÓPIO NÃO POSSUI 

7)  

01 LARINGOSCÓPIO NÃO POSSUI 
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POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO PAULO 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  02 LANTERNA CLÍNICA  

2)  02 AMBÚ ADULTO  

3)  02 AMBÚ PEDIÁTRICO  

4)  03 OTOSCÓPIO  

5)  01 NEBULIZADOR  

6)  02 OXÍMETRO  

7)  04 ESTETOSCÓPIO ADULTO  

8)  01 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO  

9)  02 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO  

10)  01 ESFIGNOMANÔMETRO OBESO  

11)  01 ESFIGNOMANÔMETRO PEDIÁTRICO  

12)  02 NEGATOSCÓPIO 2219 - 2243 

13)  01 SONAR (DETECTOR FETAL)  

14)  01 BALANÇA DIGITAL 200 KG 2255 

15)  01 BALANÇA DIGITAL 150 KG 2231 
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16)  01 BALANÇA MECÂNICA 150 KG 2247 

17)  01 BALANÇA PEDIÁTRICA 2258 

18)  01 FÓCO 2261 

 

 

LOTE 02- EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

 

POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

NÚMERO DO PATRIMÔNIO 

01 01 CUBA ULTRASSONICA  

02 02 CADEIRA ODONTOLÓGICA 1514 - 1365 

03 01 APARELHO ULTRASSOM E 
JATO DE BICARBONATO 

1524 

04 01 AUTOCLAVE 616 

05 01 APARELHO DE RAIO X S/N 

06 01 COMPRESSOR 1615 

07 01 BOMBA A VÁCUO 16984 

08 01 BIOMBO DE CHUMBO 1429 

09 04 MOCHO ODONTOLÓGICO 1515 – 1516 – 1366 - 1367 

10 01 CÂMERA ESCURA (ODONTO) 1525 

  
POSTO DE SAÚDE RIBANCEIRA DO SUL 
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ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

11 01 ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO 7353 

12 01 RAIO-X  S/ 

13 01 FOTOPOLIMERIZADOR 7354 

14 01 COMPRESSOR DE AR 7357 

 
POSTO DE SAÚDE FERNANDES 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

1)  01 CADEIRA ODONTOLÓGICA 6345 

2)  01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 6632 

3)  01 CUBA ULTRASSÔNICA  NÃO POSSUI 

4)  01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE 
BICARBONATO 

6355 

5)  01 MOTOR DE AR DE BAIXA ROTAÇÃO NÃO POSSUI 

6)  01 CONTRA ÂNGULO NÃO POSSUI 

7)  01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NÃO POSSUI 

8)  01 FOTOPOLIMERIZADOR NÃO POSSUI 

 
POSTO DE SAÚDE COLÔNIA 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 
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01 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA 6465 

02 01 FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR  

03 01 MOTOR AR DE BAIXA ROTAÇÃO  

04 01 PEÇA RETA  

05 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO  

 
 

POSTO DE SAÚDE CARMELO 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

01 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO 8962 

02 01 CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA 8958 

03 01 CANETA ALTA ROTAÇÃO  

04 02 CANETA CONTRA-ÂNGULO  

05 01 CUBA ULTRASSÔNICA  

06 01 FOTOPOLIMERIZADOR 8969 

07 01 MICRO MOTOR  

08 01 AUTOCLAVE 2172 

 
 

POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE 
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ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

01 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA AQIA 9448 

02 01 AUTOCLAVE SERCON 2176 

 
POSTO DE SAÚDE CARDOSO 

 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

01 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA KAVO 
DO BRASIL Nº DE SÉRIE 01247 

2406 

02 01 APARELHO DE RAIO-X SÉRIE 00818132016 
B 

1641 

03 01 APARELHO DE ULTRASSOM 
ODONTOLÓGICO 

1719 

04 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA KAVO 
EXTRA TORQUE 605  

Sº NÚMERO, 
EQUIPAMENTO NOVO 

05 01 MICROMOTOR MARCA KAVO Sº NÚMERO, 
EQUIPAMENTO NOVO 

06 01 CONTRA-ÂNGULO MARCA NSK NAC Nº DE 
SÉRIE 04027089 

Sº NÚMERO, 
EQUIPAMENTO NOVO 

07 01 COMPRESSOR N SÉRIE 071377 1733 

08 01 CUBA ULTRASSÔNICA MARCA SCHUSTER 
L100 

1720 

09 01 COLETE DE CHUMBO Sº NÚMERO, 
EQUIPAMENTO NOVO 

10 01 AUTOCLAVE 12L MARCA STEMAX  1662 

11 02 NEBULIZADOR  Sº NÚMERO, 
EQUIPAMENTO NOVO 
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POSTO DE SAÚDE TIGIPIO 
 

ORDEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NÚMERO DO 
PATRIMÔNIO 

01 
01 CADEIRA ODONTOLÓGICA 6509 

02 
01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 6484 

03 
01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE 

BICARBONATO 
6512 

04 
01 MOTOR DE AR DE BAIXA ROTAÇÃO  

05 
10 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO  

06 
10 FOTOPOLIMERIZADOR  

07 
01 AUTOCLAVE 6616 

 
POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO PAULO 

01 
01 CADEIRA ODONTOLÓGICA  

02 
01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO  

03 
01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE 

BICARBONATO 
 

04 
01 MOTOR DE AR DE BAIXA ROTAÇÃO  
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05 
10 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO  

06 
10 FOTOPOLIMERIZADOR  

07 
01 AUTOCLAVE  

A manutenção preventiva e corretiva deverá ser em todo o parque tecnológico pertencentes a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, bem como os equipamentos que por ventura sejam 

adquiridos pela Secretaria 

 

8. PREÇO MÁXIMO 

8.1 Conforme estimativa de preço obtida mediante apresentação de orçamentos, será 

desclassificada a proposta com valor superior ao determinado abaixo:  

 

Item Qtde. Unid ESPECIFICAÇÃO Pço. Unit Preço Total 

01 200 Horas CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO, 

CALIBRAÇAO, QUALIFICAÇÃO, TESTES DE 

SEGURANÇA ELÉTRICA, TREINAMENTO E 

ASSESORIA EM EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES. 

R$ 303,00 R$ 60.600,00 

02 300 Horas CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO, 

CALIBRAÇAO, QUALIFICAÇÃO, TESTES DE 

SEGURANÇA ELÉTRICA, TREINAMENTO E 

ASSESORIA EM EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS. 

R$ 303,00 R$ 90.900,00 

TOTAL R$ 151.500,00 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo Licitatório ____/FMS/2023 

Pregão Eletrônico ____/FMS/2023 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

 Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail para assinatura digital: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: 

ITEM QTD UNID. 
 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 300 Horas 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO, 

CALIBRAÇAO, QUALIFICAÇÃO, TESTES DE 

SEGURANÇA ELÉTRICA, TREINAMENTO E 

ASSESORIA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES. 

 

 

 300 Horas 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO, 

CALIBRAÇAO, QUALIFICAÇÃO, TESTES DE 
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SEGURANÇA ELÉTRICA, TREINAMENTO E 

ASSESORIA EM EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS. 

 

Valor total por extenso: (....................) 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas 

no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não 

havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele 

fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir 

nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, 

assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta 

proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de 

seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi 

elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e data. 

____________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

 (Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e 

do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico n.º 

____/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 

na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP da Lei Complementar n.º 123/2006 

e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.  

 

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 

à data prevista para abertura do certame. 

 

Por ser verdade, assino a presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2023. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE VERACIDADE 

 

 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º __________, declara cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 

referido edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões 

apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 

10.024/2019. 

 

  

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2023. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º __________, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em 

conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que até a presente data não existem 

fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e 

que não consta nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e 

Cadastro de Inidôneos do TCU e Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal 

de São João Batista/SC. 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2023. 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º __________, declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, 

bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as 

exigências deste instrumento convocatório. 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2023. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO  

 

 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e 

do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico n.º 

____/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 

na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou 

agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

Por ser verdade, assino a presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2023. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206– CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br e licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

Prezados Senhores, 

 

 ___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço 

completo)______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, declara, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local/Data: ....... de ................... de 2023. 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado 

da empresa, devidamente identificado) 

 

 

 

 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  

 

No dia ----- do mês de -------- do ano de 2023, compareceram, de um lado a(o) FUNDO 

MUNIICPAL DE SAÚDE, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 08.361.788/0001-73, com sede administrativa localizada na RUA 

GILSON GERALDO SARTORI, 411, bairro CENTRO, CEP nº 88240-000, nesta cidade de 

São João Batista, SC, representado pelo(a) seu titular infra firmado, doravante denominada 

ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas 

DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo 

com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº -----/----

-, PROCESSO LICITATÓRIO nº ----/----, que selecionou a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, objetivando o(a) ----------------------------------------Em conformidade com 

as especificações constantes no Edital.' 

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 

Código Nome da Empresa Itens 

-----------                          -------------------------------------------------------                ------------- 

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firma a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e 

licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei 

de Licitações nº 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ------------- (Registro de 

Preços) e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

Empresas CNPJ/CPF Nome do Representante CPF 

-------------------          ------------------------       -------------------------------         -------------------- 

 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços 

para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: ------------

-----------------------------------------------------------------Tudo em conformidade com as 

especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus 

anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima 

descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 

validade do presente Registro de Preços.  
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com 

os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe 

facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem 

cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em 

igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de ----------------------, 

inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de 

classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de 

transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

Fornecedor:  

Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

       

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 

de Preço. 

 

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 

devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da 

relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II 

do caput e do § 5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que 

trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 

comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha 

de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e 

outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de 

indeferimento do pedido. 

 

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago 

pela administração. 

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 

(sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades 

ou determinar a negociação. 
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2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato 

será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

 

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 

caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores, mediante as providências seguintes: 

     a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para 

redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; 

     b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

     c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante 

requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço 

registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° 

do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: 

     a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços 

inicialmente registrados: 

     b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na 

alínea anterior, observada as seguintes condições: 

          b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser 

entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 

          b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente 

constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o 

de menor valor. 

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro 

de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

 

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 

formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo 

órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem 

aplicação das penalidades. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da 

data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 

 

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 

disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o 

disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 

8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 

requisitos deste Decreto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração 

Municipal relacionadas no objeto deste Edital;  

 

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar 

suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por 

intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou 

autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 

62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os 

preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 

 

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem 

pagos serão aqueles registrados em ata. 

 

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 

 

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão 

gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de 

preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao 

respectivo processo de registro. 

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo 

que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona". 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

5.1. Compete ao Órgão Gestor: 

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da 

presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão 
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gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto 

Municipal n° 095/2009; 

 

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado 

para os serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

 

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro 

de preços necessitarem da prestação do serviço, indicará os fornecedores e seus respectivos 

saldos, visando subsidiar os pedidos de serviço, respeitada a ordem de registro e os 

quantitativos a serem fornecidos. 

 

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro 

de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios 

para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba 

recurso ou indenização; 

 

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, 

com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, 

quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem 

demandas para atendimento dos órgãos usuários. 

 

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 

 

5.1.6. Emitir a autorização de compra; 

 

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder 

igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 

 

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 

 

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas 

obrigações e prestação do serviço dentro das normas estabelecidas no edital; 

 

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 

obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer 

irregularidade verificada; 

 

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo detentor da ata. 
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5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 

 

5.3.1. Prestar os serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender 

todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, 

independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade 

de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, 

prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 

 

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo 

tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e 

facultativas nas demais situações; 

 

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as 

obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.3.4. Refazer os serviços recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 

a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis; 

 

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os 

pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 

revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 

registrados, garantida a compensação dos valores dos serviços já prestados, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

 

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do 

ato de revisão; 

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 

contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação 

relativa às licitações. 

 

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a prestação de serviço total da ata de registro de 

preços. 

 

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula 

oitava desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão 

gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver 

vinculado; 

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao 

praticado no mercado; 

    e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente 

de caso fortuito ou de força maior. 

 

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço 

registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que 

deu origem ao registro. 

 

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente. 

 

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 

protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das 

sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo 

assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

 

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem 

de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Praça: Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 -   Centro -  São João Batista / SC 

Fone: (48) 3265-0195   -  Ramal: 206– CEP: 88.240-000 
CNPJ: 82.925.652/0001-00 -  e-mail: licita@sjbatista.sc.gov.br e licita02@sjbatista.sc.gov.br  

 

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos 

órgãos e entidades da Administração Municipal. 

 

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo 

órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor 

unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a prestação do serviço, o 

prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização 

de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 

8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de 

referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o 

fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 

 

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder executar os serviços solicitados, ou o 

quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de 

Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 

fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a prestação do 

serviço ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 

 

7.5.1. O local de prestação de serviço será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, 

podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 

 

7.5.2. O prazo de prestação do serviço será em  até 24 (vinte e quatro) horas após 

convocação pela secretária para manutenções preventivas e corretivas; e em até 01 (uma) 

hora  após convocação pela secretária para manutenções e correções emergenciais. 

 

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, 

deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar do recebimento da ordem de fornecimento. 

 

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não 

atender as ordens de fornecimento. 

 

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver 

esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com 

o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver 

seu registro junto a Ata cancelado. 
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7.7. As despesas relativas à prestação do serviço correrão por conta exclusiva da fornecedora 

detentora da Ata. 

 

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os serviços, descritos na presente Ata, em 

conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira 

responsabilidade o refazimento, caso não esteja em conformidade com as referidas 

especificações. 

 

7.8.1. Serão recusados os serviços que não atendam as especificações constantes no edital 

e/ou que não sanem o problema detectado nos equipamentos. 

 

7.8.2. Os serviços serão prestados nos locais determinados na Autorização de Fornecimento, 

correndo as despesas de deslocamento e outras, por conta da licitante detentora da ata. 

 

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos serviços prestados, 

conforme manual da fabricante do equipamento, salvo o uso indevido, acidente e desgaste 

natural. 

 

7.10. Todas as despesas relativas à prestação do serviço, bem como todos os impostos, 

taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da 

contratada. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 

mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos 

serviços, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), 

de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, 

mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 

 

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

 

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá 

devolvê-la, para as devidas correções. 

 

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 

fins de atendimento das condições contratuais. 
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8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 

fornecedora. 

 

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos devidos à fornecedora classificada. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. A supressão dos serviços registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da 

Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de 

Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de 

Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato 

ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 

artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de 

irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório 

e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 

11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do 

fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 

equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 

informados e aceitos: 

    a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 

    b) cancelamento do preço registrado; 

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

administração no prazo de até cinco anos. 

11.1.1.1. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 

11.1.2. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
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    a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em 

atraso até o décimo dia; 

    b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 

11.1.3. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 

prestação de serviço: 

    a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 

    b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 

totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 

    c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública estadual por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

    d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

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

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

 

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma 

isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo 

da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos 

e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar 

documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das 

demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

 

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 

estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação 

em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a 

obrigação. 

 

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será 

de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no 

prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante 

ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois 

anos. 

 

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no 

respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 
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11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos 

fornecedores mantido pela Administração. 

 

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 

Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 

 

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do 

respectivo extrato na imprensa oficial do município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões oriundas do presente instrumento. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, 

de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São João Batista, ----- de --------- de ------- 

_________________________ 

Assinatura do Responsável 

Empresas Participantes: 

 

------------------------------------- - CNPJ:----------------------------------- 
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