PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Praça Padre Altamiro de Faria, nº 178 - Centro – CEP. 35.567-000- Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3286-1173

CNPJ: 18.308.734/0001-06

e-mail: pmssoeste@saosebastiaodooeste.mg.gov.br site: www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 070/2020
ABERTURA: 04/09/2020
HORÁRIO: 08 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
(TOMOGRAFIA,
RAIO-X
E
ULTRASSONOGRAFIA,
MEDICINA
NUCLEAR,
CINTILOGRAFIA,
BIÓPSIAS,
DENSITOMETRIA,
ENDOSCOPIA,
ECODOPPLER,
MAMOGRAFIA, ESTUDO URODINÂMICO E RESSONÂNCIA), PARA ATENDER
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREAMBULO:
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
18.308.734/0001-06, com sede à Praça Padre Altamiro de Faria, 178, Centro, CEP: 35.567000, torna público, para conhecimento dos interessados, que mediante designação da
pregoeira e componentes da equipe de apoio conforme Portaria n° pela N.º 02 de 08 de
janeiro de 2020, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
044/2020, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17
de julho de 2002, e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos
Municipais nºs 405/2006, 406/2006 e 415/2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos
envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no local, dia
e hora abaixo mencionados.
RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS DE “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
No dia, hora e local mencionados neste preâmbulo, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes nºs 01- PROPOSTA DE PREÇO e 02- DOCUMENTOS.
Uma vez encerrado o credenciamento e a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhum licitante retardatário, devendo estar todos os interessados
credenciados.
LOCAL E DATA: No dia 04/09/2020, às 08h:00min, na Prefeitura Municipal de São
Sebastião do Oeste, à Praça Padre Altamiro de Faria, 178, Centro, São Sebastião do Oeste –
MG - CEP: 35.567-000.
O pregão será realizado pela Pregoeira, servidora Neuza Helena Meireles. Comporão a
Equipe de Apoio os servidores Tatiana Maria Ribeiro Gomides e Lucivaldo Faria Rabelo,
podendo ser substituído qualquer servidor designado pela portaria N.º 02 de 08 de janeiro
de 2020.
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O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na Sede da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações
e Contratos, no endereço acima descrito ou no site da Prefeitura www.sao
sebastiaodooeste.mg.gov.br
1 - DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação o PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXAMES
(TOMOGRAFIA,
RAIO-X
E
ULTRASSONOGRAFIA,
MEDICINA
NUCLEAR,
CINTILOGRAFIA,
BIÓPSIAS,
DENSITOMETRIA,
ENDOSCOPIA,
ECODOPPLER,
MAMOGRAFIA,
ESTUDO
URODINÂMICO E RESSONÂNCIA), PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO III DESTE ESTE EDITAL.
2 - CONDIÇÕES PRELIMINARES:
2.1 Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao
objeto desta licitação e deverá ser observado os valores de cada lote que enquadra no art.
48, I da lei Complementar nº 147/14 e deverá observar o art. 49, II, da Lei Complementar
123/2006.
2.2 Os itens listados no Anexo nº III, termo de referência não necessariamente serão
adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados
apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro
de Preço. A licitante para a qual forem adjudicados itens constantes do Anexo nº III e for
convocada para a assinatura da ata, obterá apenas o direito e a exclusividade de
fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual.
Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os
mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do Anexo nº III. A
Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra
por parte do Município.
2.3 O (s) proponente(s) deverá(ão) apresentar o preço unitário para cada item cotado, bem
como o valor total do lote do(s) serviço(s) ofertado(s).
2.3.1 O proponente deverá cotar todos os itens de cada lote, sendo desclassificadas as
empresas que não cotarem.
2.4 Não serão permitidas a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, de interessados que encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do
direito de licitar e contratar com O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, ou
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2.5 O Gestor da ata de registro de preços será o Senhor GUTEMBERG ANTÔNIO DIAS, a
qual controlará todo o processo de recebimento dos serviços, bem como a expedição das
ordens de fornecimento, bem como designar funcionários para o controle e a fiscalização da
ata de registro de preços a ser firmado entre o Município e a DETENTORA desta ata. A
fiscalização da ata será registrada todas as ocorrências e as deficiências verificadas em
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relatório cuja cópia será encaminhada à licitante DETENTORA ou contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada restringe as
responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da licitante DETENTORA ou contratada no
que concerne à execução do objeto.
2.6 O objeto da licitação constante deste edital deverá ser executado conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde no Município de São Sebastião do Oeste, durante toda a
vigência da ata de registro de preços ou contrato, conforme a nota de Autorização de
Fornecimento/Serviços (AF), observadas as respectivas necessidades.
2.7 A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Oeste/MG reserva-se o direito de
não receber os serviços em descordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo cancelar a ata de registro e ou contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da
Lei Federal nº 8.666/93.
2.8 A DETENTORA é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os exames em
que se verificarem irregularidades.
3 - PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. A ata de registro de preço a ser firmado entre o Município de SÃO SEBASTIÃO DO
OESTE - MG, e a DETENTORA do certame, terá validade de um ano.
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
4.1. Para participação no certame, o licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes,
sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo
atualizado:
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste
Praça Padre Altamiro de Faria - 178, Centro, São Sebastião do Oeste/MG.
DATA: 04/09/2020
HORÁRIO: 08:00 HORAS
4.1.1 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.º- 044/2020
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
5- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
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5.1. O credenciamento será da seguinte forma:
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser
apresentada:
a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em
se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores;
a.2) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de
diretoria em exercício,
a.3) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
b) se representante legal, deverá apresentar:
b.1) Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação,
o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao pregoeiro,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente (original e Xerox).
b.2) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em Vigor, Instrumento público ou
particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que
conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a
outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;
b.3) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
Em caso de instrumento particular de procuração, deverá ser acompanhado do ato de
investidura, do outorgante como dirigente da empresa.
c) se empresa individual, deverá apresentar:
c.1) O registro comercial, devidamente registrado.
5.2. É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto (original e
cópia) do estatutário legal ou representante legal que irá participar do pregão.
5.2.1 Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (modelo anexo
II).
5.3. Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
5.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas
referentes à licitação.
5.5 Deverá ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de
certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1º e
8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC; ou sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de
comprovação de que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados e ainda deverá apresentar
declaração de que são beneficiários da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que estão
excluídas das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, conforme modelo
constante no Anexo V.
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5.6 Não será permitido a participação de um mesmo representante para mais de uma
Licitante.
5.7 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou
por servidor da Administração Municipal de São Sebastião do Oeste, ou ainda por
publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os documentos (cópias Xerox) que
vierem para autenticação por servidor público, deverão vir acompanhadas de seus
originais para averiguação de sua autenticidade, não sendo admitido cópia
autenticada por tabelião, como original, para autenticação por servidor público.
5.8 Os anexos I, II e V do presente edital deverão ser ENTREGUES JUNTAMENTE COM O
CREDENCIAMENTO.
5.9 O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo em anexo, para facilitar
sua interpretação.
6- PROPOSTA DE PREÇO:
6.1) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por
meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara,
sendo datada e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter:
A) dados do licitante: nome e /ou razão social completa da empresa, endereço atualizado,
CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para assinatura da Ata,
se vencedora, dados bancários, (nome, número de banco, agência e conta-corrente), número
da inscrição no cadastro Nacional de pessoas jurídicas – CNPJ, inscrição
Estadual/Municipal;
B) declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art.64, § 3º, da Lei
Federal nº 8.666/93 e art. 6º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002;
d) data e assinatura do representante legal da Licitante ou do procurador devidamente
credenciado;
C) Declaração da forma de pagamento de acordo com o que conste no edital;
D) Preço: Deverá ser descrito o item e o lote, o preço unitário do Item cotado para cada lote
em moeda Nacional (R$), o valor total do item, a marca ofertada e o valor total do lote. Será
desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II, da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.
E) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, duas
casas decimais após a vírgula.
F) Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais,
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou
que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
G) As propostas deverão explicitar o preço unitário, total e valor total do lote.
H) Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má
interpretação de parte da licitante.
I) declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata, de qualquer
serviço que, durante a realização venha a apresentar problemas;
j) Juntamente com a proposta deverá apresentar o ALVARÁ SANITÁRIO DO LICITANTE,
EXPEDIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
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Obs: Todas as declarações deste item (6) deverão ser entregues dentro do envelope
PROPOSTA.
6.2 – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
a) A empresa detentora deverá fornecer os serviços autorizados pela Secretaria Municipal
de Saúde, a partir da data de recebimento da nota de Autorização de
Fornecimento/Serviços (AF);
b) Os exames serão realizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde; e serão pagos mensalmente a medida que forem executados.
c) Os exames deverão ser realizados junto à empresa da licitante DETENTORA, de acordo
com as necessidades da Secretaria de Saúde, após agendamento que será
semanalmente. O Contratante levará o paciente agendado até o local (sede da empresa)
que não poderá ultrapassar 190 (cento e noventa) quilômetros da sede deste Município.
d) Todo o material, funcionários, gastos para a realização dos exames serão por conta
exclusiva da empresa DETENTORA.
e) A DETENTORA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, serviços em que
se verificarem irregularidades.
f) O Município através da Secretaria Municipal de Saúde encaminhará o paciente
agendado para fazer os exames de acordo com a demanda e o resultado será entregue de
acordo com a necessidade de tempo de cada exame (O Contratante providenciará para
buscar os exames no dia marcado para o resultado).
7- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO:
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela, serão classificados para participarem dos lances verbais;
7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o
Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que
sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais;
7.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida disputa para toda a ordem de
classificação.
7.4. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 17.
7.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para o fornecimento, podendo o
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.7. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores consignados na Estimativa de Preços, decidindo,
motivadamente, a respeito.
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7.9. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações
deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço POR LOTE.
7.10. Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como
as que não atenderem aos requisitos do item 6;
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
7.11. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
7.12. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursos interpostos.
7.13 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente.
7.14 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7.15. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurado,
como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa e a empresa
de pequeno o porte, nos termos art. 44 da Lei Complementar n 123⁄2006.
7.15.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.16. Para efeito do disposto no subitem 7.15, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
7.16.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, caso não apresente o objeto será
adjudicado em favor da licitante DETENTORA.
7.16.2. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
7.16.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.16.1
deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.17. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 7.15 deste Edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.18. A condição prevista no subitem 7.15 somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte.
7.19. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela
primeira classificada comparando com o valor estimado para a contratação, conforme
definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
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8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:
8.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão apresentar os
documentos constantes no item 09, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do
Pregão.
9- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA
9.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
9.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
9.1.4 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
9.1.5 - Os documentos relacionados acima não precisarão constar do envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
9.2 – DA REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA, ECONOMICA FINANCEIRA E
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J/MF.
9.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
9.2.3 - Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. ( Lei
Federal 12.440/2011).
9.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
previdenciária (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
9.2.5 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
9.2.6 – Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;
9.2.7 – Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, expedida a no máximo 60 dias da abertura do
certame;
9.3 - O CRC (Certificado de registro cadastral), junto ao cadastro de fornecedores do
Município de São Sebastião do Oeste, substitui os documentos de HABILITAÇÃO,
desde que nele os constem e observada à data de validade de cada documento; e
devendo ser apresentados os documentos exigidos que não constem no CRC, mas não
é obrigatório, caso queiram se cadastrar.
9.4.- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a
habilitação, mediante:
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A) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações;
B) – consulta ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de São Sebastião do
Oeste/MG.
9.5 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
9.6 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
9.7 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 8 E 9, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município
de São Sebastião do Oeste/MG.
9.8 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.
9.9 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo, observando-se que:
9.9.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
9.9.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
9.9.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
9.9.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitido somente em nome da matriz.
10- DA ADJUDICAÇÃO:
10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) lote (s) objeto do certame.
10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões
do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão
Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de
recurso.
11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03
(três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo
da recorrente.
11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
11.6 As razões dos recursos deverão ser protocoladas junto a Praça Padre Altamiro de Faria
– 178 – Centro – São Sebastião do Oeste – MG.
12 DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS
12.1 A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços deixar de fazê-lo no
prazo fixado, dela será excluída.
12.2 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pela pessoa física, ou, no caso de
empresa, pelo representante legal, diretor ou sócio, com apresentação, conforme o caso e
respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.
12.3 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 03 (três) dias úteis
contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo
que poderá ou não ser aceito pela Administração.
12.4 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem anterior ou
havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.
12.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
12.5.1 Pela Administração quando:
12.5.1.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços.
12.5.1.2 A DETENTORA não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração.
12.5.1.3 A DETENTORA der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.
12.5.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços.
12.5.1.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
12.5.1.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.
12.5.1.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em lei,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
12.5.1.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, por 01 (uma) vez, considerandose cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
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12.5.2 Pela DETENTORA quando, mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior.
12.5.2.1 A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá
ocorrer antes do pedido de fornecimento pela Contratante.
13 DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DAS CONTRATAÇÕES, E,
DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de nota Autorização de
Fornecimento/Serviços (AF) ou Termo de Contrato, conforme o valor da contratação, nos
termos do artigo 62 e parágrafos da lei 8.666/93, e observadas todas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
13.2 Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a assinar e
retirar as notas de Autorizações de Fornecimento (AFs)/Contratos que poderão advir,
nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
13.2.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
13.3 Convocada, terá a DETENTORA o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação do Setor de Licitações e Contratos, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas no item 15.
13.3.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração.
13.3.2 Quando a DETENTORA convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta,
não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Termo de Contrato, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Termo de
Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observado o disposto no item 15 do presente edital.
13.3.3 Para utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Saúde,
através da gestora solicitará ao Setor de Compras os materiais registrados, e este emitirá a
Ordem de compras à empresa DETENTORA da Ata e ou Contratada.
13.3.4 A não entrega do material será motivo de aplicação das penalidades previstas no
item 15 deste edital.
13.3.5 O Órgão gerenciador da ata de Registro de preços poderá a qualquer tempo requerer
comprovação da prática dos preços apresentados que poderá ser feita através da cópia de
Nota Fiscal ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
14- DO PAGAMENTO:
14.1 Até o dia 30 de cada mês a DETENTORA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura, no
Setor de Compras e Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Oeste, após aprovação da Secretaria Municipal de Saúde, que fará a conferência de todos
os exames e da planilha dos exames autorizados.
14.2 O Município de São Sebastião do Oeste efetuará o pagamento no décimo dia útil do
mês subsequente, através de crédito em conta bancária previamente informada, ou
mediante pagamento através da Tesouraria Municipal.
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14.4. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela DETENTORA deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de
se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento, poderá ainda vir acompanhada de Boleto Bancário.
15- DAS PENALIDADES:
15.1. A recusa pelo licitante em assinar a ata de registro ou contrato e ou documento
equivalente para a entrega dos lotes adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da proposta, além da aplicação da penalidade prevista na Lei Federal
8.666/93 em seu art. 64, parágrafo 2º.
15.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos serviços, acarretará a multa
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez
por cento), sobre o valor total que lhe foi contratado.
15.3. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação e assinatura do contrato;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução da ata de registro de preço/contrato;
h) falhar na execução da ata de registro de preços/ contrato.
15.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.
15.5. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
15.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações
orçamentárias nºs: 02.03.01.10.302.1001.2027-3.3.90.39.00, lei orçamentária n° 746
de 06 de janeiro de 2020 e correlatas para o ano seguinte.
17- DAS DIPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de
Licitações,
pelo
Telefone
(37)3286.1173,
ou
e-mail
pmssoeste@saosebastiaodooeste.mg.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis na
Internet no sitio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste – MG;
www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Praça Padre Altamiro de Faria, nº 178 - Centro – CEP. 35.567-000- Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3286-1173

CNPJ: 18.308.734/0001-06

e-mail: pmssoeste@saosebastiaodooeste.mg.gov.br site: www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br

17.2. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequentes aos ora fixados e será publicado no sítio da Prefeitura.
17.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail.
17.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião
ou por servidor da Administração Municipal de São Sebastião do Oeste, ou ainda por
publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os documentos (cópias Xerox) que
vierem para autenticação por servidor público, deverão vir acompanhados de seus
originais para averiguação de sua autenticidade, não sendo admitido cópia
autenticada por tabelião, como original, para autenticação por servidor público.
17.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
17.7. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal nº 8.666/93).
17.8. São anexos deste edital:
ANEXO I – Modelo de Credenciamento;
ANEXOII - Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital, de trabalho insalubre ou
menor de 18 anos, e de inidoneidade;
ANEXO III – Termo de Referência;
ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preço;
ANEXO V – Declaração de enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar nº 123,
de 2006.
ANEXO VI – Protocolo de recebimento de edital e anexos;
17.9. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão. A impugnação do edital deverá ser protocolizada no seguinte
endereço: Praça Padre Altamiro, 178, Centro, CEP: 35.567-000 – São Sebastião do Oeste –
MG.
17.10. Caberá o Pregoeiro decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
17.11. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
17.12. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de
Itapecerica/MG, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – MG, 19 de agosto de 2020.
NEUZA HELENA MEIRELES
PREGOEIRA
BELARMINO LUCIANO LEITE
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO
Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)._________________________________,
portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº. _____________________________, a
participar da Licitação instaurada pelo Município de São Sebastião do Oeste/MG, na
modalidade de Pregão nº
044/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe
plenos
poderes
para
pronunciar-se
em
nome
da
empresa_________________________, CNPJ/MF nº __________________________, bem como
formular propostas e praticar todos os atos inerentes ao certame.
____________________________, em ____ de ______________ de 2020.

________________________________________________________
Nome do dirigente da empresa
Assinatura do dirigente da empresa
(firma reconhecida)
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, DE TRABALHO
INSALUBRE OU MENOR DE 18 ANOS, E DE INIDONEIDADE.
A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, situada na
_____________, por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de
São Sebastião do Oeste (MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo
licitatório Edital de Pregão n° 044/2020 e se compromete a entregar os objetos e/ou a
prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição do Anexo III deste
edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da
proposta.
Declara, também para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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 de 14 (quatorze) anos;
e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declara ainda que, sob as penas da Lei não foi declarada INIDÔNEA, para licitar ou
contratar com a Administração Pública e que se submete às condições do edital em todas
as suas fases.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
Local e data.
______________________________________________________________
Nome do dirigente da empresa
Assinatura do dirigente da empresa
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 070/2020
PREGÃO Nº - 044/2020
REGISTRO DE PREÇO N° - 034/2020
I - OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
(TOMOGRAFIA,
RAIO-X
E
ULTRASSONOGRAFIA,
MEDICINA
NUCLEAR,
CINTILOGRAFIA,
BIÓPSIAS,
DENSITOMETRIA,
ENDOSCOPIA,
ECODOPPLER,
MAMOGRAFIA, ESTUDO URODINÂMICO E RESSONÂNCIA), PARA ATENDER
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
II - FINALIDADE: O pedido se refere à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
(TOMOGRAFIA, RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA, MEDICINA NUCLEAR, CINTILOGRAFIA,
BIÓPSIAS, DENSITOMETRIA, ENDOSCOPIA, ECODOPPLER, MAMOGRAFIA, ESTUDO
URODINÂMICO E RESSONÂNCIA), PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – MG NA ATENÇÃO BÁSICA.
III - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, E EXPECTATIVA DE CONSUMO FUTURO,
QUANTITATIVO E MÉDIA DE PREÇOS:
LOTE I – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO
1

15

UNID.

2

15

UNID.

3

15

UNID.

4
5

15
15

UNID.
UNID.

6

15

UNID.

7

15

UNID.

8

15

UNID.

9

15

UNID.

10

15

UNID.

11

15

UNID.

12
13

15
10

UNID.
UNID.

Ressonância Magnética
Crânio
Ressonância Magnética
Abdomem Superior
Ressonância Magnética
(bilateral)
Ressonância Magnética
Ressonância Magnética
Coluna Cervical
Ressonância Magnética
Coluna Dorsal
Ressonância Magnética
Coluna Lombo Sacra
Ressonância Magnética
Membro Inferior
Ressonância Magnética
Membro Superior
Ressonância Magnética
Joelho
Ressonância Magnética
Pescoço
Ressonância Magnética
Ressonância Magnética

de
de
ATM
Bacia
de
de
de
de
de
de
de
de tórax
de Mão
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14
15
16

10
15
15

UNID.
UNID.
UNID.

17
18

10
10

UNID.
UNID.

19

15

UNID.

20
21
22

15
15
15

UNID.
UNID.
UNID.

23

10

UNID.

24

10

UNID.

25

15

UNID.

Ressonância Magnética de Pé
Ressonância Magnética de Pelve
Ressonância Magnética de
Ossos Temporais
Ressonância Magnética Órbita
Ressonância Magnética Sela
Túrcica
Ressonância Magnética de
Perna
Ressonância Magnética de coxa
Ressonância Magnética da Face
Ressonância Magnética da Base
do Crânio
Ressonância Magnética do Plexo
Braquial
Ressonância Magnética
Articular
Ressonância Magnética de
Crânio com Espectroscopia

26
10
UNID.
Angio-RM de Aorta Abdominal
27
10
UNID.
Angio-RM de Aorta Torácica
28
10
UNID.
Angio-RM de crânio
29
150
UNID.
Contraste
30
150
UNID.
Anestesia
TOTAL DO LOTE
LOTE II – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
01

40

UNID.

02
03

20
20

UNID.
UNID.

04
05
06

20
20
20

UNID.
UNID.
UNID.

07
08

30
20

UNID.
UNID.

09
10
11

20
20
20

UNID.
UNID.
UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Articulação (ombro, tornozelo,
punho, pescoço, sacro, pé, mão
e quadril
Abdômen
Abdômen total (incluir abdômen
e pelve
Coluna 3 níveis
Ouvido
( braço, antebraço, pernas,
mãos e pés etc.)
Segmentos Adcionais da coluna
Partes moles (coxa,coxa femoral,
nádegas etc)
Crânio
Seios da Face
Sela túrcica
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12
20
UNID.
13
20
UNID.
14
20
UNID.
15
20
UNID.
16
20
UNID.
TOTAL DO LOTE
LOTE III-CINTILOGRAFIA
ITEM QUANT. UNIDADE

Pelve/Bacia
Tórax
Órbitas ( olhos)
Contraste iônico (frasco)
Contraste não iônico (frasco)

01

30

UNID.

Cintilografia Renal Estática

02

30

UNID.

Cintilografia Renal Dinâmica

DESCRIÇÃO DOS EXAMES

TOTAL DO LOTE
LOTE IV – ULTRASONOGRAFIA
ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
01
02

65
35

UNID.
UNID.

Articulação (cada parte)
Parede abdominal ( Anterolateral ou inguinal – femoral)

03

60

UNID.

04

15

UNID.

05

20

UNID.

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

10
10
35
10
130
35
70
70
70
45
45
30

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

18

30

UNID.

19

10

UNID.

Abdomem total ( fígado, vias
biliares, baço, pâncreas,
vesícula e abdomen)
Abdômen com Doppler (doppler
renal, vias urinárias )com
Doppler
Aparelho urinário ( rins, bexiga
ou vias urinárias)
Bolsa escrotal / testículos
Bolsa escrotal com Doppler
Mamas
Mamas com doppler
Morfológico sem Doppler
Morfológico com Doppler
Obstétrico abdominal
Obstétrico transvaginal
Obstétrico com Doppler
Pélvico abdominal
Pélvico transvaginal
Pélvico transvaginal com
Doppler
Pélvico ginecológico com
Doppler
Pélvico transvaginal p/ controle
de ovulação ( 3 ou + exames)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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20
21
22

35
35
45

UNID.
UNID.
UNID.

23
20
UNID.
TOTAL DO LOTE
LOTE V – RAIOS-X
ITEM QUANT UNIDADE
01
02

35
35

UNID.
UNID.

03
04

35
35

UNID.
UNID.

05

35

UNID.

06
07
08
09

35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

10

35

UNID.

11
12
13
14
15
16

35
35
35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

17

35

UNID.

18
19

35
35

UNID.
UNID.

20
21

35
35

UNID.
UNID.

22
23
24
25
26

35
35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Próstata via abdominal
Próstata via transretal
Tireoide/ cervical/ parótidas/
glândulas salivares
Tireoide com Doppler

DESCRIÇÃO DOS EXAMES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Raio X simples – AP e Perfil
Raio Adenóides ou cavum
lateral
RX Antebraço
RX arcos zigomáticos malar
estiloi
RX articulação acrômico –
clavicular
RX articulação coxo-femoral
RX articulação escapulo umeral
RX articulação sacro e ilíacas
RX articulação têmporo
mandibular
RX articulação Tibio – tarsica
tornozelo
RX bacia
RX braço
RX calcâneo
RX cavum lat-hirtz
RX clavícula
RX coluna cervical: AP-lat-toflexão
RX coluna cervical: AP-lat-toobliqua
RX coluna dorsal: Ap- lateral
RX coluna para escoliose- PALateral
RX coluna lombo sacro
RX coluna lombo sacro com
oblíqua
RX coluna toráxica
RX coluna toraco-lombar
RX condutos auditivos internos
RX costela por hemitorax
RX cotovelo
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27
28
29
30

35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

31
32
33
34
35

35
35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

36
37
38

35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.

39
40
41
42
43
44
45
46
47

35
35
35
35
35
35
35
35
35

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

48

35

UNID.

49
35
UNID.
50
35
UNID.
51
35
UNID.
TOTAL DO LOTE
LOTE VI – BIÓPSIAS
ITEM QUANT UNIDADE
01
02
03

10
10
45

UNID.
UNID.
UNID.

RX coxa
RX Crãnio: PA-lat
RX Crânio: PA-lat Breton
RX Crânio: PA-LAT ob. Ou
Breton-H
Esterno
RX joelho: AP lateral
RX joelho: AP-lateral obliquas
RX joelho ou rotula: AP lat-Axial
RX mão ou punhos para idade
óssea
RX mão ou quirodáctilos
RX maxilar inferior: PA-obliquas
RX omoplata ou ombro
funcional
RX órbitas PA-LAT –obl. – Hirtz
RX ossos da face: MN – lat. Hirtz
RX pé ou pododáctilos
RX perna
RX punho AP – lat obliquo
RX sacro –coccix
RX Segmentos adcionais
RX seios da face FN MN LAT
RX seios da face FN MN LAT
Hirtz
RX Sela Túrcica PA- LAT Breton
RX Tórax PA
RX Tórax PA lat
RX Tórax PA – lat obliqua

DESCRIÇÃO DOS EXAMES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Punção/PAAF de mamas
Core biopsy de mamas
Próstata via transretal com
biopsia
Punção/PAAF de tireóide

04
25
UNID.
TOTAL DO LOTE
LOTE VII – DENSITOMETRIA
ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
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01
15
UNID.
Densitometria óssea
TOTAL DO LOTE
LOTE VIII – ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
01
10
UNID.
Endoscopia digestiva
02
45
UNID.
Endoscopia disgestiva com foto
TOTAL DO LOTE
LOTE IX – ECODOPPLER
ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
01

35

UNID.

02

35

UNID.

03

35

UNID.

04

35

UNID.

60

ITEM

QUANT

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Duplex scan arterial cada
membro
Duplex scan venoso (varizes)
cada membro
Duplex scan de
carotidas/vertebrais
Ecodoplercardio com
mapeamento fluxo a cores

TOTAL DO LOTE
LOTE X – MAMOGRAFIA
ITEM QUANT UNIDADE
02

VALOR
UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DOS EXAMES

UNID.

Mamografia Digital
LOTE XI – ESTUDO URODINÂMICO
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS EXAMES
VALOR
UNITÁRIO
UNID.
Estudo urodinâmico

VALOR TOTAL

01
10
TOTAL DO LOTE
TOTAL DE TODOS OS LOTES

IV - PERÍODO DE VIGÊNCIA:
A vigência da ata de registro de preço será de 01 (um) ano, após a assinatura da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
V - GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
O Gestor da ata de registro de preços será o Senhor GUTEMBERG ANTÔNIO DIAS, o qual
controlará todo o processo de recebimento dos produtos, bem como a expedição das ordens
de Serviços, bem como designar funcionários para o controle e a fiscalização da ata de
registro a ser firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a DETENTORA da ata de
registro de preços.
VI - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
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As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações
orçamentárias nºs: 02.03.01.10.302.1001.2027-3.3.90.39.00, lei orçamentária n° 746
de 06 de janeiro de 2020 e correlatas para o ano seguinte.
VII - PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA
A empresa detentora deverá fornecer os serviços autorizados pela Secretaria Municipal de
Saúde a partir da data de recebimento da nota de (Autorização de Fornecimento/Serviços
(AF));
Os exames serão realizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde; e serão pagos mensalmente à medida que forem executados.
Os exames deverão ser realizados junto à empresa do licitante DETENTOR, de acordo com
as necessidades da Secretaria de Saúde, após agendamento que será semanalmente. O
Contratante levará o paciente agendado até o local (sede da empresa) que não poderá
ultrapassar 190 (cento e noventa) quilômetros da sede deste Município.
Todo o material, funcionários, gastos para a realização dos exames serão por conta
exclusiva da empresa DETENTORA.
A DETENTORA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, serviços em que se
verificarem irregularidades.
O Município através da Secretaria Municipal de Saúde encaminhará o paciente agendado
para fazer os exames de acordo com a demanda e o resultado será entregue de acordo com
a necessidade de tempo de cada exame (O Contratante providenciará para buscar os
exames no dia marcado para o resultado).
VIII - DO PAGAMENTO
Até o dia 30 de cada mês a DETENTORA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura, no Setor
de Compras e Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste,
após aprovação da Secretaria Municipal de Saúde, que fará a conferência de todos os
exames e da planilha dos exames autorizados.
O Município de São Sebastião do Oeste efetuará o pagamento no décimo dia útil do mês
subsequente, através de crédito em conta bancária previamente informada, ou mediante
pagamento através da Tesouraria Municipal.
A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela DETENTORA deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de
se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento, poderá ainda vir acompanhada de Boleto Bancário.
IX - AVALIAÇÃO DE CUSTO
Conforme art. Art. 3º da Lei 10.520/2002, inciso III, é facultativo de a administração
divulgar em edital o orçamento como anexo, sendo que os orçamentos estão na íntegra nos
autos do processo licitatório a disposição dos licitantes.
X - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
O Município de São Sebastião do Oeste, através do Secretário Municipal requisitante Sr.
Gutemberg Antônio Dias e pela fiscal designada Sra. Graziele Luciana Araujo,
respectivamente, exercerão a fiscalização e gerenciamento da ata de registro de preços e
registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório cuja cópia será
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encaminhada à licitante Detentora, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
licitante Detentora no que concerne à execução do objeto da ata.
10.1.1 ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- Organizar a Ata de Registro de Preço, apostilas e os termos aditivos;
- Controlar o prazo de vigência e execução;
- Solicitar prorrogação e aditivos (quantitativos/qualitativos)
- Analisar proposta de prorrogação;
- Manter controle da ordem cronológica de pagamentos;
- Manter atualizado os valores das mercadorias com aditivos e supressões.
10.1.2 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
- Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- Receber provisoriamente as mercadorias;
- Analisar a qualidade e quantidade dos materiais;
- Propor e sanções cabíveis;
10.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de São Sebastião do Oeste,
em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante Detentora, no
que concerne à execução do objeto da ata de registro de preços.
10.3 O fiscal designado, exercerá fiscalização em relação aos preços ofertados, verificando
se os mesmos encontram-se em parâmetro com os preços praticados no mercado.
O Município de São Sebastião do Oeste, reserva-se o direito de não receber os serviços com
atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de
Referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
No caso de defeitos ou imperfeições nos serviços, os mesmos serão recusados, cabendo a
contratada substituí-los imediatamente com as mesmas características exigidas no Termo
de Referência, no prazo a ser determinado por este Município.
A Supervisão da Secretaria Municipal de Saúde recusará os serviços que forem entregues
em desconformidade com esta previsão.
XII - PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES
1) Todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Secretaria à contratada, a título de
multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de
execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características
qualquer obrigação definida neste Termo de Referência como de responsabilidade da
DETENTORA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga
pelo Município.
2) As multas e penalidades previstas neste Termo de Referência não têm caráter
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a contratada da responsabilidade
pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por atos
comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
XIII - CONDIÇÕES GERAIS
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1) O Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em
desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
2) O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal
nº 8.666/93.
3) Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, aplicando
se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei
Federal nº 8.666/93.
São Sebastião do Oeste, 19 de agosto de 2020.

NEUZA HELENA MEIRELES
Pregoeira

GUTEMBERG ANTÔNIO DIAS
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
OESTE Nº 034/2020
No dia ___ do mês de_______ de 2020, o Município de São Sebastião do Oeste , através da
Secretaria Municipal de Saúde, foi registrado o preço da empresa abaixo identificada, para
fatura e eventual PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESAS PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXAMES
(TOMOGRAFIA,
RAIO-X
E
ULTRASSONOGRAFIA,
MEDICINA
NUCLEAR,
CINTILOGRAFIA,
BIÓPSIAS,
DENSITOMETRIA,
ENDOSCOPIA,
ECODOPPLER,
MAMOGRAFIA,
ESTUDO
URODINÂMICO E RESSONÂNCIA), PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão nº
044/2020, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do
Processo Administrativo nº 070/2020, assim como os termos da proposta, integram esta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020, independentemente de transcrição, e
segundo as cláusulas seguintes.
Item Quant. Descrição

Marca

Valor
Valor
Unitário Total

Empresa
Vencedora

Empresa beneficiário /DETENTORA: ____________
CNPJ/MF: ........................
Endereço: Rua...............
CEP:............
Telefone: ...............
Fax: ......................
Representante legal: ..................
CLAUSULA 1 – DA VIGÊNCIA
1.1 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência pelo prazo de 01 (Um) ano,
contados a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial.
CLAUSULA 2 – DOS PREÇOS
2.1 – A Gerência de registro de preços da Secretaria Municipal de Saúde monitora
periodicamente, o preço dos serviços. Avaliará constantemente o mercado e poderá rever os
preços registrados a qualquer tempo em decorrência da redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos exames registrados;
2.2 – O Município convocará o fornecedor para negociar os preços registrados e adequá-lo
ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registro estiver acima do preço de
mercado.
2.2.1 – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aqueles praticados no mercado, mantendo-se a diferença porcentual apurada entre o valor
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originalmente constante na proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do
registro, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro;
2.2.2 – Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
2.3 – Antes de receber o pedido e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento fundamentado
e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de
preços de fabricantes etc.), que não poderá cumprir as obrigações assumidas devido à
superioridade do preço de mercado em relação ao preço registrado;
2.3.1 – não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, em determinado lote, a
pregoeira poderá convocar os demais fornecedores classificados nas mesmas condições ou
revogar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.4 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicados trimestralmente no Diário Oficial.
CLAUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 – Poderá utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia da Secretaria
Municipal de Saúde e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente
comprovada à vantagem e respeitadas, no que couberem, as regras contidas na Lei Federal
nº 8. 666/93 e no Decreto Municipal n° 532/2009;
CLAUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, a pedido do beneficiário, nos
seguintes casos:
4.1.1 – o beneficiário que comprovar que está impossibilitado de cumprir as exigências da
ata devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior;
4.1.2 – seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível, em função da
elevação dos preços de mercado dos exames.
4.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será cancelada pela Administração nos seguintes
casos:
4.2.1 – seu beneficiário descumprir as obrigações assumidas;
4.2.2 – seu beneficiário não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, no
prazo estabelecido no edital, sem justificativa aceitável;
4.2.3 – seu beneficiário der causa á rescisão da contratação decorrente do registro de
preços;
4.2.4 – seu beneficiário não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
4.2.5- por razões de interesse publico devidamente demonstradas pela Administração.
4.3 – O cancelamento da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas hipóteses
previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
Secretaria Municipal de Saúde.
CLAUSULA 5 – DO PAGAMENTO
5.1 Até o dia 30 de cada mês a DETENTORA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura, no
Setor de Compras e Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Oeste, após aprovação da Secretaria Municipal de Saúde, que fará a conferência de todos
os exames e da planilha dos exames autorizados.
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5.2 O Município de São Sebastião do Oeste efetuará o pagamento no décimo dia útil do mês
subsequente, através de crédito em conta bancária previamente informada, ou mediante
pagamento através da Tesouraria Municipal.
.
5.3. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de
se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento, poderá ainda vir acompanhada de Boleto Bancário.
5.4 – Nenhum pagamento será efetuado a DETENTORA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.5 – No caso de atraso no pagamento, desde que A DETENTORA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida
pela FMNS entre a data estabelecida no item 5.1 e aquela correspondente ao efetivo
adimplemento será de 6 % a.a. (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte
formula:
EM=I x N x V onde:
EM= encargos moratórios
N= numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
V= valor a ser pago
I= índice de atualização financeira = 0,0001643
CLAUSULA 6- DAS PENALIDADES
6.1 A recusa pelo licitante em assinar a ata de registro e para a entrega dos itens
adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, além
da aplicação da penalidade prevista na Lei Federal 8.666/93 em seu art. 64, parágrafo 2º.
6.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará a multa
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez
por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
6.3. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução da ata de registro/contrato;
h) falhar na execução da ata de registro/ contrato;
6.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.
6.5. As penalidades serão registradas no cadastro da DETENTORA, quando for o caso.
CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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7.1 As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações
orçamentárias nºs: 02.03.01.10.302.1001.2027-3.3.90.39.00, lei orçamentária n° 746
de 06 de janeiro de 2020 e correlatas para o ano seguinte.
CLAUSULA 8 – DO PREÇO
8.1 – Pelo fornecimento dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde pagará ao
beneficiário a importância indicada como preço unitário do item constante nesta ATA DE
REGISTRO DE PREÇO resultante do edital do Pregão n º 044/2020, multiplicada pela
quantidade de produtos adquiridos indicados na requisição ou nota de empenho.
CLAUSULA 9 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO
9.1 A empresa detentora deverá fornecer os serviços autorizados pela Secretaria Municipal
de Saúde, a partir da data de recebimento da nota de Autorização de
Fornecimento/Serviços (AF);
9.2 Os exames serão realizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde; e serão pagos mensalmente à medida que forem executados.
9.3 Os exames deverão ser realizados junto à empresa da licitante DETENTORA, de acordo
com as necessidades da Secretaria de Saúde, após agendamento que será semanalmente. O
Contratante levará o paciente agendado até o local (sede da empresa) que não poderá
ultrapassar 190 (cento e noventa) quilômetros da sede deste Município.
9.4 Todo o material, funcionários, gastos para a realização dos exames serão por conta
exclusiva da empresa DETENTORA.
9.5 A DETENTORA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, serviços em
que se verificarem irregularidades.
9.6 O Município através da Secretaria Municipal de Saúde encaminhará o paciente
agendado para fazer os exames de acordo com a demanda e o resultado será entregue de
acordo com a necessidade de tempo de cada exame (O Contratante providenciará para
buscar os exames no dia marcado para o resultado).
CLAUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.1 – São obrigações da Secretaria Municipal de Saúde:
10.1.1 – efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento, desde
que não haja qualquer impedimento legal para o fato;
10.1.2 - acompanhar e fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
10.1.3 – arcar com as despesas de publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS no Diário Oficial, bem como a emissão da nota de empenho, que será
providenciada pela Administração de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde.
10.2 – A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do produto
adjudicado constante do Anexo III (Termo de Referência) do edital e desta ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS;
10.3 – Assinada esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e publicado seu extrato, é facultado
a Administração emitir nota de empenho em favor da empresa adjudicatória, que
juntamente com o edital e seus anexos, PODERÃO TER FORÇA DE CONTRATO.
CLAUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIARIO DA ATA - DETENTORA
11.1 - Será de responsabilidade do beneficiário o fornecimento do(S) SERVIÇOS(S) por meio
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do edital do Pregão n°
044/2020 e de todas aquelas oferecidas em sua proposta;
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11.2 – Constituirão ainda obrigações do beneficiário desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
11.2.1 – fornecer os SERVIÇOS em escrita conformidade com o ANEXO III do edital e
adequadamente acondicionados;
11.2.2 – comunicar a Secretaria Municipal de Saúde qualquer modificação em seu
endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante
nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
11.2.3 – manter, durante a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para
contratação, conforme determina o art.55 inciso XIII, da Lei Federal nº - 8.666/93;
11.2.4 –Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou
decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
CLAUSULA 12 – DA RESCISÃO
12.1 –A inexecução total ou parcial da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS enseja
rescisão do objeto, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
mediante a formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa;
12.1.1 – Constituem motivos para a rescisão do objeto:
I – inadimplemento do beneficiário desta ATA DE REGISTO DE PREÇOS, caracterizado nas
seguintes hipóteses:
a) não cumprimento ou comprimento irregular de cláusulas desta ata, especificações,
projetos ou prazos;
b) subcontratação total ou parcial, associação do beneficiário desta ata com outrem, cessão
ou transferência total;
c) cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do art.67 da Lei Federal n 8.666/93;
d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como a de seus
superiores;
e) descumprimento do disposto no art.7, XXXIII, da Constituição Federal, sem prejuízos das
sanções penais cabíveis;
f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade;
h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato.
II – razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificada e
determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
Secretaria Municipal de Saúde e exaradas no processo administrativo a que se refere esta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
III – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos
da execução do objeto oriundo desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
12.1.2 – No caso de rescisão do objeto, sem culpa do beneficiário desta ata, caberá a esta o
valor referente à execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS até a data da dissolução
do vínculo contratual, conforme disposto no art. 79, parágrafo 2, inciso II, da Lei Federal n
º 8.666/93.
O Município de São Sebastião do Oeste, através do Secretário Municipal requisitante Sr.
Gutemberg Antônio Dias e pela fiscal designada Sra. Graziele Luciana Araujo,
respectivamente, exercerão a fiscalização e gerenciamento da ata de registro de preços e
registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório cuja cópia será
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encaminhada à licitante Detentora, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da
licitante Detentora no que concerne à execução do objeto da ata.
14.1.1 ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- Organizar a Ata de Registro de Preço, apostilas e os termos aditivos;
- Controlar o prazo de vigência e execução;
- Solicitar prorrogação e aditivos (quantitativos/qualitativos)
- Analisar proposta de prorrogação;
- Manter controle da ordem cronológica de pagamentos;
- Manter atualizado os valores das mercadorias com aditivos e supressões.
14.1.2 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
- Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- Receber provisoriamente as mercadorias;
- Analisar a qualidade e quantidade dos materiais;
- Propor e sanções cabíveis;
14.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de São Sebastião do Oeste,
em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante Detentora, no
que concerne à execução do objeto da ata de registro de preços.
14.3 O fiscal designado, exercerá fiscalização em relação aos preços ofertados, verificando
se os mesmos encontram-se em parâmetro com os preços praticados no mercado.
O Município de São Sebastião do Oeste, reserva-se o direito de não receber os serviços com
atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de
Referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLAUSULA 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - E eleito o foro da Comarca de Itapecerica, o competente para dirimir eventuais
legítimos decorrentes da contratação;
13.2 – Aplica-se a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO e, em especial
aos casos omissos, a Lei Federal n 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber, a
legislação aplicável ao caso concreto.
São Sebastião do Oeste, de

de 2020.

BELARMINO LUCIANO LEITE
PREFEITO MUNICIPAL
BENECIFIÁRIO/DETENTORA
TESTEMUNHAS:
1 ______________________CPF_______________________
2 ______________________CPF_______________________
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 123, DE 2006.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº: 034/2020
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________
DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais
para qualificação como:
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006;
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.
(Assinalar a condição da empresa)
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06,
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,
estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2020.
________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS
Para fins de controle de recebimento deste Edital, este protocolo de recebimento deverá ser
preenchido, assinado e carimbado pela empresa, e entregue ao Setor de LICITAÇÕES DA
PREFEITURA MUNICIPAL _______________/MG pelo fone fax (_____) __________, ou pelo email _____________________, sendo neste caso, sem assinatura e carimbo.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020.
Registro de Preços para fornecimento
Data de recebimento: _____/_____/ 2020
EMPRESA:___________________________________________________
FONE : ____________________________________________________
________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA
É OBRIGATÓRIO O ENVIO DESTE PROTOCOLO DEVIDAMENTE
PREENCHIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES.
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