
  

  

  

 EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/20  

PROCESSO N°018/2020  

  

 Assunto: Equipamentos/material permanente odontológicos.  

  

A Pregoeira do Município de São Patrício, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, 

torna público aos interessados que, às 08:30 hs do dia 08 de julho de 2020, na sede da 

Prefeitura, sito a Rua Maria Tavares de Andrade, S/N, Setor Bouganville, São Patrício -GO, em 

sessão pública, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020 tipo 

MENOR PREÇO, POR ITEM, esclarecendo que a presente licitação será regida pelas 

disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº. 10.520 de 

17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação denominada Pregão), pela Lei 

Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Federal n. 12.527 de 18/11/2011, 

e Lei complementar 101 de 04.05.2000, e pelo Decreto Municipal nº. 091/2019, Decreto 

Municipal nº. 168/2020 que nomeou o Pregoeiro, IN 010/2015 TCM GO, e pela aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.  

  

1 – DO OBJETO  

  

  1.1. Aquisição de EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, para o Centro 

Integrado de Saúde de São Patrício, através do REPASSE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE 

QUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, conforme Anexo I do presente edital e repasse nº 5220281712191120668, que 

deverão ser entregues no Centro Integrado de Saúde sito à Rua Sebastião de Bastos, s/n, 

centro, São Patrício-GO. Tudo em conformidade com as condições e especificações técnicas 

estabelecidas no presente edital. 

 

  

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

2.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas do ramo pertinente ao seu 

objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.  

  

2.2. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral 

dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  

  

2.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, sendo que o Município não será, em nenhum caso, 



  

  

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório.  

  

2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via 

cartório competente.  

  

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, 

apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro 

e os membros da Equipe de Apoio.  

  

2.6. É vedada a participação de empresa:  

  

2.6.1. Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação, ou recuperação de crédito judicial ou extrajudicial;  

  

2.6.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso 

participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo 

Único da Lei Federal 8.666/93;  

  

2.6.3. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 

firma licitante.  

  

2.7. DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

   2.7.1 – Não há itens com reserva de cota para microempresa e empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar n. 123/2006.  

2.7.2 – Todos os itens são de participação exclusiva de microempresa e empresas 

de pequeno porte, conforme determinação do artigo 48 inciso I da Lei Complementar 

123/2006. 

2.7.3 – Caso não haja no mínimo 03 proponentes credenciados como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão credenciados também Empresas de 
Médio e Grande Porte, garantindo-se às Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte o 
direito do empate ficto, na forma dos artigos 49, II e 44 § 2º da Lei Complementar 123/2006. 
 

2.7.4 – Comparecendo apenas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
estas não disporão de nenhum privilégio. 

 

2.7.5 – Para fins de “Cota Reservada”, e com “Destinação Exclusiva” – somente 
poderão participar as empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno 
porte nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que 



  

  

satisfaçam as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos e que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

  

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

  

3.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a 

Licitante deverá apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável sua 

presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua 

abertura da seguinte forma:  

  

3.1.1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto 

Social ou Contrato Social ou instrumento que lhe confira poderes expressos para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;  

  

3.1.2 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou 

particular de procuração, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, devendo identificar-

se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente e cópia do Estatuto ou 

Contrato Social.  

  

3.2. Todas as licitantes deverão apresentar ou assinar perante a Equipe de 

Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Carta de Credenciamento e a Declaração de que 

reúne as condições de habilitação. A ausência da declaração ou recusa em assina-la, constitui 

motivo para a exclusão da Licitante do certame. A carta de credenciamento não substitui a 

procuração, mesmo estando com poderes para participar da licitação e firma reconhecida 

da assinatura do representante legal.  

  

3.3. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 3.2. deste 

terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, 

manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 

contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos 

lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A 

Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao 

direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

  

3.4. Por ocasião da participação neste certame, deverá a licitante trazer a 

declaração da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, para fins do 

tratamento diferenciado de que trata a LC n. 123/06, devendo ser apresentada fora dos 

envelopes 1 e 2, e ser assinada pelo representante legal da empresa, ou pelo contador ou, 



  

  

ainda, pela Junta Comercial e, sob as penas da lei, devendo ainda estar consignado não 

estarem nas restrições estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da citada lei 

complementar.  

  

3.5. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será 

admitida a participação de outras Proponentes.  

  

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

  

4.1. As Proponentes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados, 

contendo as páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal:  

  

ENVELOPE 1: “PROPOSTA DE PREÇOS”  

MUNICÍPO DE SÃO PATRÍCIO  

Pregão nº 004/2020  

(Razão Social da Proponente e CNPJ)  

  

ENVELOPE 2: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

MUNICÍPIO DE SÃO PATRÍCIO  

Pregão nº 004/2020  

(Razão Social da Proponente e CNPJ)  

  

  

5. DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”  

 

5.1. No Envelope “Proposta de Preços” constará à carta-proposta que deverá:  

  

5.1.1. Ser redigida, em uma única via, impressa em papel timbrado ou editada 

por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da Proponente.  

 

5.1.2.  A proposta poderá ser apresentada no Anexo IX (Formulário Padrão 
Para Preenchimento da Proposta), devendo ser preenchida por meio mecânico, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por representante legal da empresa. 
Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, 
cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números 
da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se 
sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do representante da Licitante, para 
fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 



  

  

 

5.1.3. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário 
próprio, deverá obedecer ao descritivo dos itens, quanto à ordem, quantidades e 
características do mesmo. 

 

5.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E TOTAL, ou seja, a soma das 
multiplicações das quantidades dos itens pelos respectivos preços unitários (conforme as 
unidades e as quantidades mencionadas no Anexo I), expresso em reais, com 2 (duas) casas 
decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo 
pagamento.  

 

5.3 – os serviços contratados deverão ser disponibilizados em até 10 dias após 
a assinatura do contrato. 

 

5.4. Declaração expressa de prazo de validade da proposta, não inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura do presente processo 
licitatório. 

 

5.5. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos 
previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, 
embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais 
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais, objeto desta licitação.  

 

5.5.1. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, 
taxas), contribuições fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os 
instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de 
material, de pessoal, estrada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste edital. 

 

5.6.2. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
prestação dos serviços objeto do presente processo licitatório, sendo desconsiderada 
qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 

 

5.7. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo 
ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se 
como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem 
alternativas.  

 

5.8. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas 
neste edital. 

 

 

5.9. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte 
do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 



  

  

 

5.10 - A marca do produto não precisa necessariamente ser aquela indicada 

como MARCA DE REFERÊNCIA, contudo, deverá apresentar custo benefício igual ou superior 

à indicada, podendo ser de marca conhecida e/ou similares. 

 

5.11 - As mercadorias a serem entregues deverão observar rigorosamente as 

normas da Vigilância Sanitária e Código de Defesa do Consumidor. 

 
5.12 . As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão 

verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:  

a.1.) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o 

valor por extenso;  

a.2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, 

mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;  

a.3.) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 

será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;  

a. 4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e 

retificando-se a soma.  

b. O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com 

os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 

pago.   

  

6. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

  

6.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, a seguinte 

documentação:   

  

a.) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b.) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

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

acompanhado da ata de eleição de seus administradores;  

c.) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício;  

d.) Prova de inscrição no Cadastro nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do  

Ministério da Fazenda;  

e.) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão 

emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional e Certidão expedida pela Delegacia da Receita Federal, ambas da unidade da 

federação onde a empresa licitante tem a sua sede;  



  

  

f.) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a 

licitante tem sua sede;  

g.) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão 

expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem 

sua sede;  

h.) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei;  

i.) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa – CNDT. (LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 

2011);  

j.) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante;   

k.) Declaração de que a Licitante atende ao requisito do Inciso XXXIII, do Artigo 

7º da Constituição Federal;  

l.) No mínimo de 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, compatível com objeto cotado na licitação.  

  

6.2. Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados 

conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.   

  

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

  

6.4. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as 

exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 

Pregoeiro considerará a Proponente inabilitada. Se todas as proponentes estiverem 

inabilitadas (documentação) ou desclassificadas (propostas), poderá ser aplicado o artigo 48 

§3.º da Lei de Licitações.  

  6.5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão 

aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura 

do Pregão.   

 

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO   

7.1. O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de 

credenciamento, conforme Item 3 deste.  

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument


  

  

7.2. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas o Pregoeiro 

fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão 

ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes 

“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.  

  

7.3. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita a sua 

conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes.  

  

7.4. Cumprido o Item 7.3, serão desclassificadas as propostas que:  

  

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus 

Anexos;   

b) Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação comprovando que os 

custos são coerentes com os de mercado;  

 Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, 

ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes.  

  

7.5. Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor 

preço, por item.  

  

7.6. O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, por 

item, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.  

  

7.7. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no 

item 7.6, ou a critério do Pregoeiro, serão classificadas as propostas subsequentes que 

apresentarem os menores preços, por lotes subsequentes, já incluída a de menor preço, 

qualquer que tenham sido os valores oferecidos.  

  

7.8. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 

lances verbais conforme item 7.7., a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 

Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor 

preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.  

  

7.9. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 

propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.  



  

  

  

7.10. O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de 

menor preço. A diferença mínima de lance será fixada pelo pregoeiro, podendo ser 

aumentada durante a sessão do pregão.  

  

7.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  

  

7.12. O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da 

participação dos lances verbais, na forma do item 7.11, caso a Proponente vencedora seja 

inabilitada, observada a ordem de classificação.  

  

7.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-

se o proponente desistente às penalidades cabíveis.  

  

7.14. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 

hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja 

obtido melhor preço.  

  

7.15. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço, por lote.  

  

7.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 

apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, 

decidindo motivadamente a respeito.  

  

7.17. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo a Lei 

Complementar nº 123/2006.  

  

7.18. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

  

7.19. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

  



  

  

7.19.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

  

7.19.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

  

7.19.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

  

7.20. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput 

deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame.  

  

7.21. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.   

  

7.22. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  

  

7.23. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das 

condições habilitantes pela Licitante que a tiver formulado.  

  

7.24. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será 

declarada a Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.  

  

7.25. Se a Proponente não atender às exigências habilitantes, o Pregoeiro 

negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu 

envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o 

objeto deste Pregão.  

  

7.26. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para 

obtenção de melhor preço.  

  



  

  

7.27. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas 

as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes 

Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais 

Proponentes ficarão de posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto 

licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.  

  

7.28. A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá 

apresentar nova Proposta contendo os preços, unitário e global, obtidos através da 

negociação efetuada na fase de lances verbais.   

  

7.29. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas 

as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes 

Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais 

Proponentes ficarão de posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto 

licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.  

  

 8 - DOS RECURSOS  

 8.1. Declarada à vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente 

e ao final da sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será 

registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para 

apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação 

importará a decadência do direito de recurso.  

  

8.2. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, 

iniciando-se com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer 

imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado 

verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido à 

Autoridade Superior do Órgão promotor do pregão, por intermédio do Pregoeiro, que 

prestará as informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo à Autoridade Superior julgá-lo 

em igual prazo.  

  

8.3. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

  

8.4. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro ele procederá a adjudicação do 

objeto à Proponente vencedora.  

  



  

  

8.5. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.  

  

8.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 

as interessadas, através de comunicação por escrito via fax.  

  

9 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

  

9.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar 

o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 

Pregão, sendo que terá que ser protocolada na Prefeitura Municipal de São Patrício. Cabendo 

ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

  

9.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a 

realização do certame.  

  

10 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

  

10.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo 

sido aceita, estiver de acordo com a especificação, os termos deste Edital e seus Anexos, e 

ofertar menor preço por item.  

  

11. DO PAGAMENTO  

  

11.1. Homologada a licitação, após a entrega do material adjudicado, deverá 

ser protocolizado perante o Órgão Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s), 

sendo concedido um prazo de 10 (dez) dias para conferência e aprovação, contado da(s) sua(s) 

protocolização(ões), e será(ão) paga(s), através de depósito Bancário em conta indicada pelo 

contrato.  

  

11.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou 

incorreções, o prazo estipulado no item 11.1, passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação.  

  

11.3. Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do 

efetivo pagamento.  

  

11.4. Os pagamentos serão efetuados pela PREFEITURA no prazo de 30 (trinta) 

dias após a apresentação de contas, que deverá ocorrer até o 5º dia útil de cada mês.  



  

  

  

11.5. A fatura apresentada deverá vir acompanhada dos respectivos 

comprovantes de autorização para abastecimento, devidamente assinados pelo servidor da 

PREFEITURA, que recebeu o objeto.  

  

11.6. A PREFEITURA somente efetuará o pagamento de Notas Fiscais ou 

duplicatas contra ela emitidas, à proponente vencedora, estando vedada a negociação de tais 

títulos com terceiros.  

  

11.7. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta dos recursos 

financeiros previstos no orçamento operacional da PREFEITURA.  

  

12. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

  

                       12.1 – Os recursos financeiros estão previstos no orçamento 2020, sob a dotação:   

  

                     

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTES 

10.392.0003.1.040.4.4.90.52.00 221/293 

  

   

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

13.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 
adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) Advertência, nos casos de menor gravidade; 

b) Multa:   

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em 
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no da recusa do adjudicatário em firmar 
o contrato, dentro de 05(cinco) dias contados da data de sua convocação; 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 
sobre o valor total da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

b.3) 0,7% (sete décimos por cento), por cada dia de atraso subsequente ao 
30º(trigésimo), sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado. 

 

c) As multas previstas na letra “a” deste instrumento poderão, a critério da 
Administração, ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do 
grau de infração cometida pelo adjudicatário; 

 

d) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do 



  

  

fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente; 

 

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

g) Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PATRÍCIO e, no que couber, às demais penalidades referidas na Lei 8.666/93. 

 

h) Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceitos pela Administração do Órgão, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 

 

i) As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com 
a Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO poderá ser aplicadas à licitante 
vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

  

14 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO  

  

14.1. Homologada a licitação, a Proponente vencedora será convocada para, 

no prazo de 03 (três) dias assinar o contrato, podendo este prazo ser 

prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.  

  

14.2. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou o instrumento 

equivalente ou negar a fornecer o material objeto deste Edital, o Pregoeiro 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor 

classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de 

Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 

Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de 

validade após o julgamento da licitação.  

  

14.3. Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 

previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a 

aceitar a contratação.  



  

  

  

            14.4. O contrato será firmado pelo período de 60 dias, podendo ser prorrogado, 

mediante acordo entre as partes, caso não tenha sido entregue todo quantitativo licitado.  

      

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

15.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no 

ato da sessão pública.  

 15.2. Fica assegurado à PREFEITURA, mediante justificativa motivada o direito de, 

a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no 

todo ou em parte.  

 15.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 15.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 15.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 

objeto ora licitado, sem expressa anuência da PREFEITURA.  

 15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. Não sendo possível a conclusão 

dos trabalhos no dia determinado para realização do certame, este prosseguirá no dia útil 

seguinte às 08:30 horas. Para efeito de credenciamento será tolerado até 10 minutos de 

atraso no horário marcado para o início da licitação.  

 15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na PREFEITURA.  

 15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta.  

 15.8.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não 

acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não 

importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais,  

 15.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 

futuro contrato ou instrumento equivalente.  

  



  

  

15.10. A Adjudicatária é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os 

acréscimos ou supressões, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei nº 8.666/93.  

 15.11. A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou outro documento 

equivalente, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato 

ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação 

jurídica, as qualificações técnicas e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. 

Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e 

posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora 

e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que 

vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.  

 15.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao 

Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de São Patrício, sito à Rua Maria Tavares de Andrade, S/N, 

Setor Bouganville, São Patrício -GO , ou por meio do Fone: (0xx64)- (062) 3340-0066.  

 15.13. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, após exaurir os recursos 

na esfera administrativa, elege-se como foro competente o de São Patrício - Estado de Goiás, 

com exclusão de qualquer outro.  

  

  São Patrício/Goiás, 24 de junho de 2020.  

  

 

 

 

  

_______________________________________  

GISELE BARBOSA SOUSA PEREIRA 

PREGOEIRA  

  

  

 

 

 

_________________________________  

  

JOÃO EUSTAQUIO CORDEIRO  

PREFEITO MUNICIPAL   

  

  



  

  

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(Especificações Técnicas, Artigo 14 Lei 8.666/93) 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Aquisição de EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE ODONTÓLOGICOS, para o 

Centro Integrado de Saúde de São Patrício, através da REPASSE PARA AQUISIÇÃO, VERBA 

ESPECIFICA, Considerando que a Aquisição desses materiais não podem sofrer interrupção, 

para atender o termo de repasse de recurso nº 5220281712191120668, do Fundo Nacional 

de Saúde (FNS) – Ministério da saúde, conforme especificações e quantidades 

estabelecidas abaixo: (ANEXO I), para atendimento do compras e proposta de aquisição de 

equipamentos/material permanente Odontológicos. 

 

1.2.  Assim é de fundamental importância a aquisição desses produtos, e que estes 

atendam as especificações descritas abaixo. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

                A Secretaria de Saúde, por meio de seu Gestor, justifica a necessidade de celebrar 

contrato de Aquisição de EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICOS, para 

o Centro Integrado de Saúde de São Patrício, com a finalidade de ampliar e melhorar a 

qualidade do atendimento à população, fortalecendo a saúde de atenção básica em nosso 

município.  

 

A Licitação deverá primar-se pelos princípios da Legalidade, Impessoalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade, Seleção da Proposta 

mais vantajosa. Dessa forma é essencial que os produtos ofertados atendam às exigências 

mínimas do presente termo, a fim de evitar compra de materiais ou produtos de qualidade 

inferior que não atendam a boa e recomendável relação de custo benefício, e, que evite a 

perca de numerário público com produtos de má qualidade. 

 

O quantitativo expresso no requerimento é fruto de pesquisa no Departamento de 

Compras e reflete aproximadamente os quantitativos necessários para devida aquisição, com 

algumas variações para mais ou para menos, conforme necessidades do Centro Integrado de 

Saúde no ano de 2.020, de modo a não faltar produtos/equipamentos, bem como evitar a 

contratação de quantitativos de mercadorias desnecessárias.  



  

  

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei n° 10.520, de 2002.  

 

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

 

4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido Definitivamente, para 

atender a necessidade da Secretaria municipal de SAÚDE de SÃO PATRÍCIO até 15 dias após 

a assinatura do contrato.  

4.2. Os bens EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICOS, deverão ser 

entregues na sede do órgão, no endereço: Rua Sebastião de Bastos, Centro, São 

Patrício – GO, no horário das 07 às 11hs e das 13 às 22 hs.  

4.3. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a 

anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e 

a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação 

do certame.  

4.4. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

 

5. VALOR ESTIMADO MÉDIO 

 

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 60.560,34 (Sessenta mil 

quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) (vide Consolidado da 

Pesquisa de Preços). 

 

5.1.1       O custo estimado foi apurado a partir de Consolidado de Preços, elaborado com 

base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de 

mercado. 

 

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

6.1. Os bens serão recebidos: 

 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 

com as especificações constantes do Edital e da proposta. 



  

  

 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 

(cinco) dias úteis do recebimento provisório. 

 

6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 

com as especificações técnicas exigidas. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 

pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 

indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

 

7.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência 

técnica autorizada; (se for o caso) 

 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

7.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério 

da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às 

suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com 

avarias ou defeitos; 

 

7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

 

7.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 



  

  

 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

7.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 

minuta de contrato; 

 

7.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

 

7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 

 

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 



  

  

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 

a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

10.1.   A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 

10.2.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.3.  O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

11.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 

10.520 de 2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São Patrício, seus 

Fundos Constitucionais e Autarquias, na forma da Lei 8.666/93 e legislação correlata, 

garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste 

edital, o licitante que: 

11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

11.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

11.1.4. Apresentar documentação falsa; 

11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

11.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 



  

  

11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO, enquanto durarem os fatos de impedimento, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado 

nos itens 11.1.1 ao 11.1.9. 

 

11.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 11.1, sempre 

que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 

 

11.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as 

multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e 

demais legislações aplicáveis à espécie: 

   

11.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia 

de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do 

limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 

11.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de 

sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

11.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento 

de qualquer outra obrigação pactuada; 

 

11.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com a de multa. 

 

11.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO E SEUS FUNDOS a CONTRATADA ficará 

isenta das penalidades mencionadas nos itens 11.2 e 11.3. 

 

11.7. O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do 

contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o 

dia do efetivo pagamento da multa. 

 

11.8.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses 



  

  

descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou 

pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto 

ao Banco Indicado pelo Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, 

por meio de Guia de Recolhimento do Município – DUAM. 

 

11.9.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 

acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos 

meios legais. 

 

11.10. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 

ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a 

incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 

eventualmente causados à CONTRATANTE. 

 

11.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

11.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

São PATRÍCIO-GO, 24.06.2020 

 

SARA MARIA TEODORO DA SILVA 

Secretaria Municipal de Administração 

 

MARIA APARECIDA DE MACEDO ALMEIDA 

SEC. DE SAÚDE 

Aprovo, em 24.06.2020 

__________________________________ 

JOÃO EUSTAQUIO CORDEIRO 

Prefeito Municipal. 



  

  

 ANEXO II 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  

  

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PATRÍCIO  

RUA MARIA TAVARES DE ANDRADE, S/N, SETOR BOUGANVILLE, SÃO PATRÍCIO-GO  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020  

  

  

  

Assunto: Credenciamento  

  

  

  

  

  Na qualidade de responsável legal pela empresa ________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_________ credenciamos o Sr.______________, portador da carteira de identidade nº____ 

e do CPF(MF) nº _______, para nos representar na licitação em referência, com poderes para 

formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame em nome da representada.  

  

Local e data  

  

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (SOMENTE PARA ME/EPP)  

  

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial nº ________, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :  

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar 123/2006.  

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que 

não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei  Complementar 123/2006.   

____________________________,____________de_________  

  

 _________________________________  

(assinatura do representante legal)  

  

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________  

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________  

Nº da cédula de identidade:__________________________________  

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________  

  

 *Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes e estar devidamente assinada pelo 

contador.  

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, 

pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 

favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006 anexando também a Certidão da Junta 

Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da 

DNRC nº 103 de 30/04/2009, com data de emissão não superior a 60 dias consecutivos e/ou 

Comprovação de Inscrição como Optante pelo Simples Nacional. Rua Maria Tavares de 

Andrade, S/N, Setor Bouganville, em São Patrício – GO, CEP: 76343-000 – SÃO 

PATRÍCIO/GOIÁS FONE: (0xx62 )3340-0066.  



  

  

 

  

 ANEXO IV 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL 

  

  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020  

  

  

  

  

  A empresa.............., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº......, sediada à 

Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na cidade de ............. Estado de 

.............., DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital de 

Pregão Presencial em epigrafe, para a habilitação, quanto às condições de qualificação 

jurídica, técnica, econômicofinanceira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente 

que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará 

aplicação de penalidade a Declarante.  

  

      

  

  

              (CIDADE),       /       /         

  

  

  

             Assinatura        

Nome do Representante Legal  

  

  

CARIMBO CNPJ  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

 

 

ANEXO V 

 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

 

Pregão Presencial n° 004/2020 

À Prefeitura Municipal de São Patrício 

A/C Sr. Pregoeiro 
 

EMPRESA: __________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________ 

PRAZO DE ENTREGA:_________________________________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA: _______________ DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta) dias). 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________ FAX: ____________________ 
E-mail: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

Item 

 

 

Descrição/Mercadorias 

 

 

Caract./especif. 

  

Primeira      
Linha 

 

 

Quant./Unid 

 

Valor  

Unit.(R$) 

 

Valor 
Total(R$) 

       

 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de 
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.  

 

Localidade e data: 
 

                                 _______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 PREGÃO PRESENCIAL N. 004/20 

PROCESSO Nº 018/2020 

DAS MERCADORAIS, SEUS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇAO DE 

EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE, todos os equipamentos/materiais 

permanentes a serem adquiridos deverão ser de PRIMEIRA LINHA . 

 

 

                                                         

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Produtos Valor Unitário Quant Valor Total 

01 Aparelho de raio X odontológico móvel  01  

02 Autoclave horizontal de mesa até 75 litros digital mim 21lts  01  

03 Biombo plumbifero curvo  01  

04 Bomba de vácuo 12 Hp, Cv para 1 consultório  01  

05 Jato bicarbonato  01  

06 Mocho com encosto e rodízio  01  

07 Negatoscópio 2 corpos em inox  01  

08 Seladora manual  01  

Valor Total  



  

  

 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Papel timbrado)  

  

  

   

Ref. do Pregão Presencial ______/2020  

  

  

  

..........................................., inscrito no CNPJ nº .........................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ......................................., portador da Carteira de Identidade 

nº ................................., CPF nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inc. 

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, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.  

  

  

  

  

  

  

Local e data  

  

  

  

Representante legal  



  

  

 

 

 

 

 

ANEXO VIII –  

                                                                

 

 

 

MEIO MAGNÉTICO 

  

  

NÃO CONTAMOS COM MEIO MAGNÉTICO, OS TRABALHOS SERÃO REALIZADOS 

MANUALMENTE.  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO  

(ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) (MODELO)  

(Nome da Empresa)  

  

                        

..........................................................................................................................................., CNPJ 

nº .............................................., sediada em ........................................................, DECLARAR, 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

Por ser verdade assina a presente.  

  

(local),. ....... de ............................. de 2020.  

  

  

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

Razão Social  

CNPJ  

__________________________________  

Representante  

CPF e RG  

 

 

 

 



  

  

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL  

  

  

A empresa..............................................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº...................., sediada 

à Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na cidade de ............. Estado de 

.............., DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos exigidos no Edital de 

Pregão nº......., para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, 

econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de 

atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de 

penalidade a Declarante.   

Município,...../.../.....   

  

  

  

____________________________________________  

Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  ANEXO XI 

  

  

MINUTA DE CONTRATO Nº      /2020  

 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS /MATERIAL 
PERMANENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
____________________ SÃO PATRÍCIO E 
A EMPRESA _______________ MEDIANTE 
AS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE:  

  

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PATRÍCIO, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Rua Sebastião de Bastos, Centro, São Patrício, Goiás, inscrito no CNPJ (MF) nº 

12.260.233/0001-02, representado pela atual Gestora, senhora MARIA APARECIDA DE 

MACEDO ALMEIDA, brasileira, portadora do CPF/MF nº. 017.763.911.36, residente e 

domiciliado na Av. José Possidônio, Qd. L, Lt 02, Centro São Patrício-GO, neste ato 

devidamente assistido pelo assessor jurídico Dr. Francisco Feliciano Ferreira, OAB_GO. N° 

6.611  

CONTRATADA:  

_________________________________ 

  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A presente contratação decorre do processo licitatório 018/20 

sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/20, realizado em ----------- de 2020, regido o 

contrato sobre as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.   

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de EQUIPAMENTOS/MATERIAL 

PERMANENTE ODONTOLÓGICOS, para o Centro Integrado de Saúde de São Patrício, na forma 

do anexo I, do presente contrato. Tudo em conformidade com as condições e especificações 

técnicas estabelecidas no edital de Pregão Presencial n. _____/2020 e seus anexos, partes 

integrantes deste Contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO VALOR   



  

  

A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento das mercadorias constantes da clausula 

primeira a importância de R$________________________________ 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

A CONTRATADA estará obrigada a fornecer as mercadorias objeto do presente contrato em 

até--------- dias a partir da assinatura do presente, que deverá ser entregues no Centro 

Integrado de Saúde sito a Rua à Rua Sebastião de Bastos, s/n, centro, São Patrício-GO, no 

horário das 07 às 11 hs e das 13 às 17:00hs. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da 

Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

O Presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, com validade até -------------- 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1.1 A Contratante obriga-se a: 

1.1.1- Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

1.1.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos;  

1.1.2- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

1.1.3- Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1.1 A Contratada obriga-se a: 

1.1.1- Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

1.1.2- Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 

com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; ( se for 

o caso) 

1.1.3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 



  

  

1.1.3-1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 

prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos; 

1.1.4- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 

1.1.5- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

1.1.6- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

1.1.7- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 

nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

1.1.8- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

1.1.9- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

1 - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da execução objeto deste contrato ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

2 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; e 

 

3 - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato. 

 

4- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

CONTRATANTE. 



  

  

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato para tratar de assuntos atinentes ao mesmo; 

 

2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, 

salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

 

3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do objeto 

deste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO 

1- A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração.  

 

2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

3- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE FICHA 

   

 

 



  

  

As partes autorizam o Departamento de Contabilidade promover remanejamento das 

classificações orçamentárias acima, conforme necessidade da administra ação, preservando-

se contudo, o valor global estimado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

 

1 - A CONTRATADA apresentará a nota fiscal/fatura para liquidação junto ao Setor de 

Protocolo da Contratante, para ser pago até o 10º dia útil subsequente a entrega definitiva 

dos bens objeto deste contrato. 

 

2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 

fornecimento das mercadorias não estiver de acordo com a especificação apresentada 

atestada e aceita. 

 

3 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de 

preços ou compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas adequadas a este contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO SUPRESSÃO E REAJUSTE 

 

I- Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo; 

 

II- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

que se fizerem necessários na aquisição de materiais de consumo/prestação de serviços, 

objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

em observância ao art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual 

poderão ocorrer mediante acordo entre as partes. 

 

III – Havendo necessidade de reajuste de preços estes poderão ser realinhados na forma do 

artigo 65, II “d” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Artigo 4º, § 4º, I, da Inst. Normativa 

010/15 do TCM GO. 



  

  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 

1- As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 

10.520 de 2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São Patrício, seus 

Fundos Constitucionais e Autarquias, na forma da Lei 8.666/93 e legislação correlata, 

garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste 

edital, o licitante que: 

 

1.1- Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

1.2- Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

1.3- Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

1.4- Apresentar documentação falsa; 

1.5- Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

1.6- Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

1.7- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

1.8- Comportar-se de modo inidôneo; 

1.9- Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

1.10- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o Município de SÃO PATRÍCIO, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 1, conforme detalhado nos sub-itens 1.1. 

ao 1.9. 

 

1.12- A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 1. Sempre que 

a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 

 

1.13- Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO DE SÃO 

PATRÍCIO-GO poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a 

seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações 

aplicáveis à espécie: 

   

1.13-1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 

 

1.13-2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 

inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 



  

  

 

1.13-3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 

qualquer outra obrigação pactuada; 

 

1.14- As sanções previstas nos itens 1.1 e seus sub-itens poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa. 

 

1.15- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pelo Município de SÃO PATRÍCIO, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

mencionadas nos itens 1.1 a 1.13 e seus sub-itens. 

 

1.16- O percentual de multa previsto no item 1.13, incidirá sobre o valor atualizado do 

contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e 

adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o 

dia do efetivo pagamento da multa. 

 

1.17-  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses 

descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou 

pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto 

ao Banco Indicado pelo Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, 

por meio de Guia de Recolhimento do Município – DUAM.  

 

1.18-  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 

acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos 

meios legais. 

 

1.19- Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 

ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a 

incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 

eventualmente causados à CONTRATANTE. 

 

1.20- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 



  

  

1.21- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

Este contrato fica vinculado aos termos do Edital de Pregão Presencial n.  ____/2020, cuja 

realização decorre da autorização do Senhor Prefeito Municipal, constante do processo nº 

_____/2020, e à Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

1.1 - determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

1.2- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 

1.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

3- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

4 – No caso de Rescisão Contratual a contratada estará na obrigação fornecer á contratante 

todos os arquivos magnéticos alusivos à prestação de serviços objeto do presente contrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMA NONA-  DO GESTOR DO PRESENTE CONTRATO 

Na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93, fica nomeado como gestor do presente contrato a 

servidora Sr.ª  ------NOME--------------, ----CARGO-------- da Prefeitura Municipal de São Patrício. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA – MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 

dano de difícil ou impossível reparação. 

 



  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. Nos casos omissos, serão aplicados as regras da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, os 

princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições do Direito Privado; 

 

II. Em nenhuma hipótese a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos 

resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as 

mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros. 

 

III - Fica inaplicável ao presente instrumento a exigência das garantias oferecidas para 

assegurar a plena execução do instrumento de contrato, conforme Art. 55, VI da Lei nº. 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de CARMO DO RIO 

VERDE-GO, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

2-  E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 

assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

Município de São Patrício, Estado de Goiás, ao(s) ____________/__________/2020 

 

 

F.M.S – SÃO PATRÍCIO 

CONTRATANTE  

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

1 - _______________________________CPF - ____________________________ 

 

2 - _______________________________CPF - ____________________________ 

 

 

 



  

  

Anexo I do Contrato n.     /2020 

 

ITEM EQUIPAMENTO QUANT. TIPO VALOR  R$  

1     

2     

3     

4     

5     

  

 

FMS CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1 - _______________________________CPF - ____________________________ 

 

2 - _______________________________CPF - ___________________________ 
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