
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO:  

CEP: 

CIDADE / ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 

FONE/CELULAR: 

 

 
RECIBO: 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação de Cristino Castro – PI, cópia do Edital e dos 
anexos do Processo Administrativo nº 068/2021, Pregão Presencial SRP/PMCC Nº. 005/2021, cujo 
objeto é o registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
exames e procedimentos laboratoriais, destinados aos pacientes do Município de Cristino Castro, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, Ficando ciente que a abertura dos envelopes será a partir 
das 10:00hs(dez) horas, do dia 07/05/2021na sala da Comissão Permanente de Licitações, na sede 
da Prefeitura Municipal situada na Rua Marcos Parente, S/nº, Bairro Centro, Cristino Castro – PI. 

 
Em: _____/______/______. 

  
_____________________________ 

Assinatura e carimbo 
 

 
Senhor licitante:  
 
Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal e a empresa, solicitamos 

o preenchimento completo do Recibo de Edital, remetendo-o para o e-mail: 
cplpmcc2021@gmail.com. A falta de remessa do presente Recibo exime a CPL comunicar possíveis 
retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras informações adicionais pertinentes ao 
certame licitatório.  

Este recibo deverá ser preenchido pelas empresas CADASTRADAS junto a CPL ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para participação, observada a necessária qualificação. 
 
 
 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 

 
O MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO, Estado de Piauí, através de seu(ua) Pregoeiro(a), 

designado(a) pela Portaria nº. 011/2021 de 06 de Janeiro de 2021, torna público para o 
conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar licitação sob a modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL com finalidade de REGISTRO DE PREÇOS do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM às 
10:00hs (dez horas), do dia 07 de maio de 2021, em sessão pública, na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, situada na Rua Marcos Parente, S/nº, Bairro Centro, Cristino Castro – PI, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos 
termos, especificações, instruções e condições contidas neste instrumento e seus anexos. 

O presente certame e a contratação dele decorrente obedecerão integralmente à Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem 
como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 
de agosto de 2014, e demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital. 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Sede da 
Prefeitura de Cristino Castro - PI, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs, até o dia 
que antecede à data do Certame. Maiores informações podem ser obtidas pelo E-mail: 
cplpmcc2021@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitações no mesmo endereço 
acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniões da Comissão Permanente 
de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Marcos Parente, S/nº, Bairro Centro, 
Cristino Castro – PI, dia 07/05/2021, até ás 10:00hs (dez horas). 

 
A Prefeitura adotará todas as medidas de segurança para evitar a possibilidade de 

propagação do covid-19 durante a realização da reunião para abertura dos envelopes documentação 
e propostas, dentre as medidas estarão: 

 
 O representante da empresa que apresentar resfriado, febre, dor de garganta, tosse, 

falta de ar, cansaço, coriza, vômito, diária, dores musculares ou outros sintomas que 
possam ser ligados ao covid-19, será impedido de adentrar ao ressinto onde será 
realizada a reunião, e será orientado a procurar o posto de saúde para maiores 
averiguação; 
 

 Os membros da CPL, técnicos, representantes das empresas e demais pessoas que 
queiram participar e/ou assistir a reunião, antes de adentar ao ressinto deverão 
higienizar as mãos, lavando-as com sabão e agua corrente, após higienizar com álcool 
em gel; 

 
 Todos que participarem da reunião serão obrigados a usar mascaras de proteção; 

 
 A reunião será realiza em uma sala ampla e todos que estiverem presentes deveram 

obedecer a uma distância mínima de 02 (dois) metros uns dos outros; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

 

 
 O local onde será realiza a reunião frequentemente será limpo e higienizado. As 

superfícies, por exemplo, mesas, cadeiras, armários, maçanetas das portas e de mais 
serviços, como, telefones, mouse, teclados, máquinas, equipamentos de uso coletivo 
também serão limpos; 

 
 Será disponibilizado no local álcool em gel para uso de todos que estiverem presente na 

reunião para higienização das mãos em intervalos regulares; 
 

 Será proibido o compartilhamento de artigos e equipamentos de uso pessoal, como 
telefones celulares, canetas e outros serviços. Caso haja a necessidade de 
compartilhamento desses materiais deverá ser realizada a higienização antes da sua 
utilização; 

 
 Etc. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto formalização da ata de registro de preços para 

futura contratação de empresa para prestação de serviços de exames e procedimentos laboratoriais, 
destinados aos pacientes do Município de Cristino Castro, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
nas quantidades e especificações aduzidas no Anexo I deste Edital. 

1.2. O valor estimado para futura aquisição do objeto deste certame, perfaz a ordem de 
R$ 659.677,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais) relacionados no 
Anexo I deste edital. 

1.3. As despesas decorrentes da futura aquisição dos serviços pela Administração 
Municipal de Cristino Castro - PI serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária: FPM e/ou 
Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, 020701 - Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica, 10.301.0020.2160.0000 - 
Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, Atividade 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 

1.4. Caso o contrato venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com 
estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício 
orçamentário vigente na data da realização da despesa. 

1.5. A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas obrigações do 
licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste Edital, na ATA e na Minuta 
do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre a licitação. 

1.6. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada, esta se realizará no 
primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo(a) Pregoeiro(a) com a devida 
comunicação formal aos licitantes. 

1.7. Todos os serviços deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades 
que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

1.8. As quantidades constantes no Anexo I são estimativas com base na demanda anual, 
não se obrigando a Administração à contratação ou aquisição total. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1. Poderão participar somente pessoas jurídicas interessadas, pertinentes ao ramo de 

atividade relacionada ao objeto deste certame, que, devidamente credenciadas, atendam a todas 



 

 

as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, desde que: 
2.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
2.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital. 
2.1.3. Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006 nesta licitação, as MPE (MEI, 

ME E EPP), farão jus aos mesmos benefícios sendo, portanto, denominadas genericamente de MPE ou 
de Entidades Beneficiadas; 

2.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

2.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de insolvência, ou sob 
outra forma de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
por terem sido declaradas inidôneas; 

2.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de Cristino Castro - 
PI suspenso; 

2.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do 
art. 9º, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

2.2.5. Que não se qualifiquem como Microempresa, Microempreendedor Individual e 
Empresa de Pequeno Porte (MPE), conforme Lei Complementar nº 123/2006; 

2.2.6. Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País. 
2.3. A condição de participação da empresa de que trata o subitem 2.1, poderá ser 

verificada mediante consulta ao site http://www.cnae.ibge.gov.br/, o qual verificara a 
compatibilidade da classificação do objeto social da empresa com o licitado pela Administração. 

2.4. Somente poderá participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas até às 10:00hs (dez horas) do dia 07/05/2021, horário este correspondente ao 
encerramento do recebimento da análise dos documentos de credenciamento e recebimento 
dos envelopes lacrados de propostas de preços e documentos de habilitação. 

2.4.1 - A critério do(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado o prazo de que trata o subitem 
2.4, desde que não haja prejuízo ou retardo ao andamento do certame, não estando a 
Administração obrigada a disponibilizar computadores ou notebooks. 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) 

através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório. 

3.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido 
a intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 

3.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos 
regularmente autenticados e/ou acompanhados dos originais para conferência no ato da entrega: 

I – cópia do documento oficial de identidade válido ou outro equivalente que contenha 

http://www.cnae.ibge.gov.br/


 

 

foto; 
II – procuração que comprove a outorga de poderes, COM FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

III – Contrato Social ou outro documento equivalente que demonstre a compatibilidade do 
objeto licitado com a atividade social da licitante. 

IV – As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à 
necessidade de identificação pelo(a) pregoeiro(a), deverão credenciar-se acrescidas das expressões 
“ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 
COMERCIAL JUNTO, ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO ou 
CERTIFICADO DE CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MPE, assinada pelo seu proprietário ou sócios ou contador responsável 
pela escrituração da empresa devidamente registrado no órgão Regulador. 

IV.I – O credenciamento do licitante como MPE somente será procedida pelo(a) 
pregoeiro(a) se o interessado comprovar tal situação jurídica através do seu instrumento constitutivo 
registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu 
nome como ME ou EPP, ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante 
na condição de ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no 
respectivo órgão de registro de seus atos constitutivos; 

3.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 

3.5. A não apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame licitatório, porém, 
impedirá o suposto representante de praticar atos no processo licitatório em nome da empresa. 

3.6. O representante NÃO poderá ser substituído, na mesma sessão, por outro 
devidamente credenciado, salvo justo motivo devidamente comprovado. 

3.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de 
outra empresa que esteja presente no certame, sob pena de exclusão de ambas as empresas do 
certame. 

3.8. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”; em original, 
em fotocópia legível e autenticada por cartório competente ou em publicação na imprensa oficial, 
ou, ainda, por cópias autenticadas por integrante da Comissão de Licitação (desde que sejam 
exibidos os originais para conferência pela Comissão no ato da abertura dos envelopes). 

 
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou 
seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) 
Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo 
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, 
sendo registrados em ata os nomes das licitantes: 

I – Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV deste 
subitem, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame 
licitatório, conforme modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital, exceto quanto à 



 

 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será exigida 
na forma da Lei Complementar nº 123, de 12/12/2006, se for o caso, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

II – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV deste 
subitem, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é considerada 
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, conforme modelo sugestão contida no Anexo V deste Edital; 

II.I – A declaração de que trata o subitem II só terá validade se estiver acompanhada de 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicílio, que demonstre essa 
condição, devidamente atualizada, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura do 
certame. 

III – Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV deste 
subitem, assinada por quem de direito, de elaboração independente de proposta, conforme modelo 
constante do Anexo VII do edital; 

IV – Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de 
Preços (Envelope “A”) e Habilitação (Envelope “B”). 

4.2. A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 4.1 deste 
Edital implicará o não recebimento, por parte do(a) Pregoeiro(a), dos envelopes contendo a 
documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no 
certame licitatório. 

4.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na forma do 
subitem 4.1 deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) comunicará aos presentes que a partir daquele momento 
não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

4.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro(a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 4 supra, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

4.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a abertura dos 
envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas 
folhas. 

4.6. Após o início da abertura dos envelopes de propostas de preço não caberá 
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à habilitação 

deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, opacos, rubricados no fecho e 
identificados com o nome da licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos 
conteúdos ("Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação"), preferencialmente em 
envelopes timbrados, na forma dos incisos I e II a seguir: 

 
I - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PROPOSTAS DE PREÇOS: 
ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021 
DATA: ___/____/____ 
HORAS: ___:____(HORAS) 



 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS 
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 
 
II - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021 
DATA: ___/____/____ 
HORAS: ___:____(HORAS) 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS 
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 

 
5.2. – A Proposta, Declarações e demais documentos exigidos no presente pregão 

deverão ser elaborados digitalmente em papel timbrado da empresa, contendo a razão social do 
licitante, CNPJ, endereço, fone, etc. 

 
6. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 
6.1. O envelope “A” conterá a proposta de preços da licitante, que deverá atender aos 

seguintes requisitos: 
6.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com clareza sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal da licitante ou por quem de direito, conforme modelo presente no 
Anexo VIII; 

6.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e- mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, 
profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura 
do Contrato; 

6.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação; 

6.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA, 
esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo; 

6.5. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e totais 
correspondentes aos itens e ao valor global ofertado para cada item, sendo estes em algarismo 
e por extenso de acordo com a ordem dos itens dispostos no Anexo I, em moeda corrente 
nacional (R$), com até 02 (duas) casas decimais depois da vírgula. 

6.5.1. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão os 
primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados este último; 

6.6. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem todos os 
custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa 



 

 

de administração, Serviços, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

6.7. Declaração de que os serviços poderão ser feitos de forma total ou parcial, e sua 
entrega realizada no prazo de até 10 (dez) dias, contados após cada solicitação, mediante o 
recebimento da Ordem de Serviços expedida pela Administração Municipal; 

6.7.1. A entrega de que trata o subitem anterior será feita nos locais determinados na 
Ordem de Serviços expedida do Município. 

6.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra 
condição que induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 

6.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou 
incorretamente cotadas serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos ao Município 
sem ônus adicionais; 

6.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

6.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento. 

6.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

6.12.1. Constatado erro ou omissão nos preços propostos, a licitante poderá requerer a 
desistência para os itens no ato da sessão, de forma escrita e fundamentada, a qual será objeto de 
análise podendo ser acatado o pedido pelo(a) Pregoeiro(a), desde que, comprovado equívoco. 

6.13. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou impropriedades 
quanto ao Serviço pertinente às propostas apresentadas pelas demais licitantes, no que concerne 
a sua composição, fabricação, gramatura, ou qualquer outro fato que repute relevante, deverá 
apresentar os elementos necessários para provar as suas alegações. 

6.13.1. A não-comprovação, por parte da impugnante, dentro do prazo fixado pelo(a) 
Pregoeiro(a), facultará a Administração à instauração de processo administrativo para apurar o 
retardamento do certame em face de alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do 
Município. 

6.14. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de representar 
a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com 
poderes para tanto. 

6.15. Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar preços global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos. 

6.16. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada, sua viabilidade através de documentação (planilha detalhada de 
composição) que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

c) As propostas que contemplarem preços superiores ao orçado e presente no Anexo I 
deste Edital. 

d) As empresas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercados, excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

e) Não atenda as exigências deste instrumento convocatório ou das diligências. 



 

 

 
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
7.1. O(a) pregoeiro(a) no ato do credenciamento verificará se todos os licitantes são MPE 

ou somente empresas que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, após a confirmação, 
o mesmo julgará os envelopes conforme subitem 6.1, aplicando os benefícios legais estabelecidos 
neste edital e na legislação vigente. 

7.2. O(a) Pregoeiro(a) informará às participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preços para futura aquisição do objeto da presente licitação, bem como informará os 
respectivos preços propostos. 

7.2.1. O(a) pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope contendo a Proposta de 
Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia 
dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 
procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério 
de aceitabilidade os preços “unitários”. 

7.2.2. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser 
classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atenderem plenamente a esses requisitos. 

7.3. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todas as concorrentes. 

7.4. Serão classificadas e proclamadas pelo(a) Pregoeiro(a) as licitantes que apresentarem 
as propostas de menor preço por Item e as demais cujas propostas estejam com preços superiores em 
até 10% (dez por cento)em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da 
Lei no 10.520/2002. 

7.5. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até 
que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, 
conforme disposto no inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 

7.6. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 7.3 ou 7.4 será dada 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos e de valores decrescentes. 

7.6.1. Após iniciado a etapa de lances, fica vedado o uso de aparelho telefônico e 
equivalente que possam retardar o andamento dos trabalhos. O descumprimento do estabelecido 
ensejará na exclusão do representante da sala de reuniões. 

7.6.2. Fica vedada ainda a saída de mais de um licitante por vez da sala de reuniões a 
fim de evitar a combinação de preços e o “conluio” entre licitantes participantes que poderão 
resultar em prejuízos ao Erário. A saída da sala de reuniões será permitida de um licitante por 
vez após análise dos motivos pelo(a) Pregoeiro(a). O representante que recusar-se a cumprir as 
normas estabelecidas pelo(a) Pregoeiro(a), e ainda sair, ausentar-se da sala de reuniões sem a 
devida autorização, será excluído do certame, com a constatação do fato em ata. 

7.7. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as 
demais, em ordem decrescente de valor. 

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.9. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja licitante 
não credencie, na forma do item 4.0 deste edital, representante para o ato de abertura do pregão. 

7.10. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço. 



 

 

7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito, ficando vedada a aceitação da proposta de valor unitário superior ao 
estimado, salvo nas hipóteses legais. 

7.12. Das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais 
7.12.1. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, 

será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

7.12.2. Entende-se por empate ficto 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. 

7.12.3. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, conforme sua conveniência, 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, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – Não ocorrendo à adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do inciso anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.12.2, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.12.4. Na hipótese dos subitens 7.12.2 e 7.12.3, caso a Microempresa e/ou Empresa 
de Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

7.12.5. O disposto no subitem 7.12.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

7.12.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas o(a) 
pregoeiro(a) verificará a existência de empresas com PRIORIDADES DE CONTRATAÇÃO ou MARGEM 
DE PREFERÊNCIA. Em havendo procederá aos cálculos conforme abaixo e reclassificará as ofertas: 

7.12.7. Para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o 
tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade Competente poderá, 
justificadamente, e que possua oferta até 10% (dez por cento) superiores em relação ao melhor preço 
válido, desde que este não seja de MPE considerada Local/Regional; 

7.12.8. Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro 
em uma das cidades relacionadas no ANEXO XI deste edital; 

7.12.9. Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista no artigo 48, § 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus aos mesmos benefícios, 
sendo, portanto, denominada genericamente MPE Regional; 

7.12.10. A condição de MPE Regional será verificada no momento do encerramento da 
fase lance, por meio de Declaração de que sua sede está localizada em um dos municípios listados no 
ANEXO XI deste edital; (ver modelo de declaração no ANEXO V item 04). 



 

 

7.12.11. Para fins de aplicação do artigo 48, § 3º da Lei Complementar 123/2006, 
entende-se como melhor preço válido, a melhor oferta na fase de lance feita por um licitante 
habilitado; 

7.12.12. Em observância ao artigo 48, § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, na 
presente licitação será assegurada, como PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO para as MPE sediadas local 
ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. (empresas sediadas em 
cidades relacionadas no ANEXO XI). 

7.13. O(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 

7.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação exigidas no item 08 do edital. 

7.15. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante 
vencedora, sendo- lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto da presente licitação. 

7.16. Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 
aceitabilidade da proposta ou o atendimento as exigências de habilitação, até que uma licitante 
cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando 
constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição dos recursos. 

7.17. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o 
menor preço. 

7.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a 
existência de participantes ausentes naquele momento, será circunstanciado em ata. 

7.19. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

7.20. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações 
contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, 
prevalecerão as primeiras. 

7.21. O(a) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais 
licitantes até a formalização do contrato/ata de registro de preços com a adjudicatária, sendo 
assegurado o prazo de 60 (sessenta) dias para a retirada dos mesmos após publicação do 
extrato de contrato objeto do presente certame na imprensa oficial, sob pena de destruição. 

7.22. Da aceitabilidade das propostas: 
a) Serão consideradas aceitas e adjudicadas aos vencedores as propostas que 

apresentarem preços compatíveis com o estimado constante em anexo. 
 
8. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro de um envelope, 

rubricado e em uma das seguintes formas: em original, em fotocópia legível e autenticada por 
cartório competente ou em publicação na imprensa oficial, ou, ainda, por cópias autenticadas por 
integrante da Comissão de Licitação (desde que sejam exibidos os originais para conferência pela 
Comissão no ato da abertura dos envelopes). Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão 
conter rasuras, entrelinhas ou reparos feitos com corretivos; 

8.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seu quadro de 



 

 

pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo 
sugestão contido no Anexo III deste Instrumento. 

8.3. A licitante deve declarar expressamente, sob as penalidades cabíveis, a inexistência 
de fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo Anexo IV. 

8.4. Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, 
detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE “B”, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na 
seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondente: 

 
8.4.1. Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a 

respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; ou ainda: 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 
eleição da diretoria em exercício; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia, junta-se 
para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta comercial. 

 
8.4.2. Qualificação Técnica: 
a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado em nome da licitante, comprovando o serviço compatível com o objeto deste certame. 
a.1) Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de 

qualificação técnica apurada, mediante simples conferência, implicará a inabilitação da respectiva 
licitante. 

 
8.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da 

empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios; 

a. 1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte: quando S/A, balanço patrimonial 
devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei Federal nº 6.404/76); quando outra forma 
societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e encerramento do livro Diário do 
qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº 486/69), autenticado pelo órgão competente do 
Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão 
apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial, 
assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, a menos de 120 
(cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregão; 



 

 

 
8.4.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e Municipal de Contribuintes, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

b.1. No que tange a prova de inscrição Municipal, esta se dará mediante apresentação de 
Cartão de Inscrição Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento ou qualquer outro 
documento equivalente que, estando dentro do prazo de validade, contenha número de inscrição, 
razão social, número do CNPJ, endereço e ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  

d.1. Certidão Quanto a Dívida Ativa 

d.2. Certidão de Quitação de Tributos 

d.3. ou Certidão Conjunta); 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de 

Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 

e.1. Certidão Quanto a Dívida Ativa 
e.2. Certidão de Quitação de Tributos 
e.3. ou Certidão Conjunta); 
f) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de Serviço 

(FGTS); 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal nº 12.440 

de 07.07.2011. 
h) Alvará de licença, localização e funcionamento da Sede da Licitante. 
i) Declaração da licitante de que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que 

sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do 
município de Cristino Castro – Piauí. (na forma do Anexo IX deste Edital) 

8.4.4.1. A comprovação de regularidade fiscal das MEs e EPPs somente será exigida no 
caso de vierem a ser adjudicatárias deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 
123/2006. 

8.4.4.2. As MEs e EPPs deverão, no entanto, apresentar todos os documentos os 
documentos elencados neste edital, mesmo que apresentem alguma restrição, nos termos do caput 
do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.4.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista exigida neste edital, será assegurado à(s) microempresas e empresa(s) de pequeno 
porte, adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em 
que for(em) declarada(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da 



 

 

administração, para a regulamentação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o § 
1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.4.4.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.4.4.3. 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração convocar as licitantes 
remanescentes para formalizar instrumento de contrato/ata de registro, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

8.4.4.5. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
órgão público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua emissão, à exceção de atestado (s) de capacidade técnica que não será(ão) objeto de 
aferição quanto a esse aspecto. 

8.4.4.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

8.4.4.7. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticado por cartório competente ou pelos servidores da Sala da 
Comissão de Licitação no ato da abertura dos envelopes, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
cuja publicação tenha sido feita até às 12:00 horas do último dia útil que anteceder a data marcada 
para abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

8.4.4.7.1  Serão aceitas somente cópias legíveis; 
8.4.4.7.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
8.4.4.7.3 O(a) pregoeiro(a) reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
8.4.4.8. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e 
não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

8.4.4.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, O(a) pregoeiro(a) poderá fixar-
lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas 
referidas no ato inabilitatório. 

8.4.4.10. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e 
não aceitos; 

8.4.4.11. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 
8.4.4.12. Se o licitante desatender às exigências habilitatória, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificação da 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma 
proposta que atenda as instruções, sendo o respectivo licitante declarado o vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 

 
8.5. Disposições Gerais da Habilitação: 
a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 



 

 

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o(a) Pregoeiro(a) considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da 
licitante. 

e) Os documentos que não contemplarem de forma expressa a sua validade, será 
considerado como prazo de validade dos mesmos o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da 
sua emissão. Esta exigência não vale para os atestados de capacidade técnica. 

f) Se a documentação apresentada pela empresa no ato do certame, em qualquer de 
suas fases, não corresponder a veracidade real da situação apresentada, ensejará a inabilitação da 
empresa, sem prejuízo da apuração da responsabilidade por apresentação de informações inverídicas 
nas esferas, civil, penal e administrativa. 

g) Os documentos de habilitação da vencedora semente serão abertos após 
encerramento da etapa de lances de todos os itens do certame em razão da necessidade de 
celeridade processual dos atos administrativos, conforme o inciso XII do art. 4º da Lei 10.520/2002. 

 
9. DOS RECURSOS E DA IMPUGNAÇÃO: 
9.1. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 

9.2. A petição deverá ser dirigida ao(a) pregoeiro(a), devendo o mesmo decidir no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à Assessoria Jurídica 
para análise e parecer; 

9.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão 
administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova 
data para realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem. 

9.4. Manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser 
feita ao(a) pregoeiro(a) imediatamente após a declaração do(s) vencedor(es), nos casos de:  

a)  Julgamento das propostas; 
b)  Habilitação ou inabilitação da licitante; 
c)   Outros atos e procedimentos. 
9.5. A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente 

que será liminarmente avaliada pelo(a) pregoeiro(a), o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela 

licitante, implicará na decadência desse direito, podendo o(a) pregoeiro(a) adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

9.7. Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões recursais escritas, dirigidas ao(a) pregoeiro(a), e estará disponível às demais 
licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) 
dias úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em 
cartório dos autos do Pregão. 

9.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s), ficarão intimadas a fazê-lo 
desde a reunião de realização do Pregão. 

9.9. Uma vez tempestivo, o(a) pregoeiro(a) receberá o recurso, declarando o seu efeito 
suspensivo, e encaminhará à Assessoria Jurídica para análise e parecer, sendo a decisão proferida 
pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 

9.10. O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão 
somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 



 

 

9.11. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em 
consequência homologar o procedimento licitatório. 

9.12. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

9.13. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às interessadas na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima nos dias úteis, no horário de 08:00hs às 
12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados 
por fax, e-mail ou após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
10.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatados as 

regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o pregão. 
10.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedoras a serem registrados, convocará as interessadas para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento 
licitatório. 

10.3. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e neste edital. 

10.3.2. As convocações de que tratam o subitem anterior serão realizadas por meio de 
publicação no Diário Oficial dos Municípios, e-mail e telefonema informando o encaminhamento da 
convocação, o qual será certificado pelo servidor responsável, eximindo a Administração de 
responsabilidade de convocação por qualquer outro meio. 

10.4. A não apresentação de representante legalmente constituído para assinatura da 
Ata de Registro no prazo previsto no subitem 10.3. implicará decadência do direito a contratação, 
sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a 
Administração convocar as licitantes remanescentes para formalizar instrumento de contrato/ata de 
registro, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.5. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a minuta constante no Anexo 
VI. 

10.6. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos definidos no 
subitem 10.3, é facultado ao Município, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou 
o Registro de Preços. 

10.7. Ao assinar a Ata de Registro de Preços/contrato, a Adjudicatária obriga-se a fornecer os 
serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos 
e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais 
favoráveis à Administração. 

10.8. A Ata de Registro de Preços/contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 e 
inciso II, § 4º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.9. A Ata de Registro de Preços/contrato, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta a este Município. 



 

 

10.10.  Os órgãos e entidades que não participaram do presente processo licitatório, 
quando desejarem fazer uso do Registro de Preços oriundo deste certame, deverão manifestar seu 
interesse junto ao Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

10.11.  Caberá a fornecedora beneficiária do Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, obedecendo os quantitativos 
constantes na Ata de Registro de Preços/contrato, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

10.12.  As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 10.9 e 
10.10 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados 
na Ata de Registro de Preços. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
11.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes na Ata de Registro de Preços 

(Anexo VI) e na minuta do contrato (anexo X) que faz parte e integra o presente edital. 
 
12. DA ENTREGA DO OBJETO: 
12.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregue ao Município, mediante 

Ordem de Serviços, de acordo com a necessidade da Administração Municipal. 
12.2. A Ordem de Serviços deverão conter a identificação da unidade requisitante, 

indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a 
identificação da Contratada, a especificação dos serviços, as quantidades, etc; 

12.3. Os serviços serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total 
adquirida, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor competente e 
assinadas pelo responsável. 

12.4. A entrega do objeto se fará durante o horário de funcionamento desta Administração, 
salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por 
servidor designado. 

12.5. O prazo de entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Serviços. 

12.5.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a entregar o objeto no 
prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se 
a licitante desistente às penalidades previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras 
cabíveis. 

12.5.2. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as 
disposições da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor 

12.6. O objeto do presente certame será entregue nos locais especificados na(s) Ordem(s) 
de Serviço(s) pela Secretaria Municipal solicitante, no endereço indicado pelo Município. 

12.7. O objeto, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, 
constando número da Ordem de Serviços, dados da conta bancária para depósito do pagamento, 
bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

12.8. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A critério da 
Administração será submetido a sua verificação, cabendo a fornecedora, a troca dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, do objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações 
estipuladas, identificado no ato da entrega ou no período de verificação. 

12.9. O objeto deverá ser entregue nos locais definidos pela Administração e descritos 
na(s) Ordem(ns) de Serviço(s), no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs horas. 

12.10.  O Serviço deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações da 
respectiva proposta, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência, umidade, sem 



 

 

inadequação de conteúdo. 
12.11.  Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da realização dos fornecimentos; 
12.12.  Por ocasião do recebimento a Contratada deverá colher no comprovante respectivo 

a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública, do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento; 

 
13. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

13.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade 
que torne o serviço impróprio ou inadequado a que se destina ou lhe diminua o valor, assim como 
por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Município exigir a 
substituição das partes viciadas nos termos da Legislação Vigente. 

13.2. A CONTRATADA deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, 
e sem ônus para a Prefeitura. 

13.3. Uma vez identificados os serviços com irregularidades, será concedido um prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas para sua substituição. 

 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
14.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da 

entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de direito. 
14.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora 

encontra-se em regular situação fiscal para com a Seguridade Social. 
14.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor 

de multa eventualmente aplicada. 
14.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as 
medidas saneadoras necessárias. 

14.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência bancária na conta 
corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado 
o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 

14.6. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitem 14.1 por 
motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato dos 
fornecimentos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 
(noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 

14.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior 
sujeitará a contratada as sanções previstas no item 15. 

 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
15.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços/contrato e deixar de assiná-
los após convocação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 



 

 

15.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem 
de Serviços ou da assinatura do Contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

15.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o Contrato ou a 
receber a Ordem de Serviços, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua 
proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

15.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução 
total ou parcial do Contrato: 

I - advertência; 
II – multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos 

de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da PREFEITURA indicadas no presente 
Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

III – multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global 
contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, 
seja contratual ou legal; 

15.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
individualmente, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato/ata de 
registro e aplique as demais sanções cabíveis. 

15.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. 

15.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da PREFEITURA de, face ao 
descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a 
ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

15.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o 
processo transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, garantido 
sempre o contraditório e ampla defesa. 

 
16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

16.1. A Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados 
nos artigos 77 e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

16.2. Verificada o cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato, cessarão 
automaticamente todas as atividades da contratada relativos aos fornecimentos; 

16.3. Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
17. DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE: 

17.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com 
base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, 
Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
de 07 de agosto de 2014. 

17.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, será de até 05 (cinco) 
dias, após regular convocação do Município de Cristino Castro – PI, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado devidamente aceito pela CONTRATANTE.  

17.3. Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) a Ata de Registro de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

 

Preços/contrato no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Cristino Castro – PI, 
convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

17.4. O Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, 
da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no § 1º do artigo 65, também 
da Lei nº 8.666/93. 

17.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços/contrato não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 
1993.  

17.6. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida 
nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.7.  O contrato para fornecimento do objeto poderá ser representado pela Ordem de 
Serviços, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua celebração formalizada pelo 
recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços, podendo ainda a Administração 
quando julgar conveniente, especialmente quando diante da necessidade de garantir os direitos e 
obrigações futuros, firmar contrato individual que possa resguardar no que tange às necessidades 
impostas para àquele contrato as partes em ajuste.  

17.8. Aplica-se aos contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber. 

 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes da futura aquisição dos serviços pela Administração 
Municipal de Cristino Castro - PI serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária: FPM e/ou 
Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, 020701 - Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica, 10.301.0020.2160.0000 - 
Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, Atividade 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação referente ao presente Edital. 

19.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se 
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 
Administração. 

19.4. A Prefeitura poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 
derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

19.5. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de pregão. 

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da contratação. 



 

 

19.8. Os documentos de habilitação das licitantes vencedoras somente serão abertos após 
encerradas a etapas de lances de todos os itens objeto do certame, a fim de garantir sempre a 
celeridade processual, a busca da melhor oferta e o afastamento do excesso de formalismo dos atos 
administrativos. 

19.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.10.  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.11.  Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 
competente o juízo da Comarca deste Município. 

19.12.  Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecidos. 

19.13.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório deverão ser 
enviados por escrito ao(a) Pregoeiro(a) em até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, para o endereço constante no preâmbulo deste edital. 

19.14.  Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos 
horários de 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs horas, no endereço referido no item anterior. 

19.15.  Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a). 

19.16. Fazem parte integrante deste Edital: 
 Anexo I – Termo de Referência, Especificações e Quantitativos dos Serviços; 
 Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 
 Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 
 Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
 Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 
 Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço; 
 Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 Anexo VIII – Modelo de Proposta. 
 Anexo IX – Modelo de declaração que não há sócios, gerentes ou diretores da 

licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 
ou assessoramento dos diversos órgãos do município de Cristino Castro – Piauí 

 Anexo X – Minuta do Contrato 
 Anexo XI – Relação de Municípios Locais e Regionais 

 
 

Cristino Castro - PI, 19 de abril de 2021. 
 

___________________________ 
João Naldo Campos Soares 

Pregoeiro(a) 
 

 
Visto:  

________________________ 
Felipe Ferreira Dias 
Prefeito Municipal
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS. 
 
DO OBJETO 

 
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de serviços de exames e 

procedimentos laboratoriais, destinados aos pacientes do Município de Cristino Castro, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições em anexos, em conformidade com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Referência. 

 
DA JUSTIFICATIVA 

 
A Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, diz que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. O município levando em consideração estes preceitos pretende 
com esta contratação dar condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde daqueles 
mais necessitados. 

Os exames Laboratoriais são necessários como apoio para diagnóstico de inúmeras 
patologias, assim sendo, a contratação de Laboratórios para a prestação de serviços clínicos são 
indispensáveis, como instrumento para complementar a assistência à saúde. 

As empresas deverão atender somente as requisições devidamente preenchidas (com nome 
do paciente, sexo, idade, indicação clínica, carimbadas, assinadas e datadas com letra legível, com 
identificação do estabelecimento de saúde solicitante e autorizadas por um responsável do 
estabelecimento da rede própria do Município). Assim como também realizar a coleta de material 
para exames, que deverão ser coletadas nos estabelecimentos próprios da contratada, com 
equipamentos e materiais adequados, registrados no Ministério da Saúde e em conformidade com as 
normas da ANVISA, por profissionais devidamente Habilitados/ treinados, podendo sofrer alteração 
de acordo com a demanda das Unidades, sem ônus para contratante. 

O município com esta contratação pretende possibilitar o acesso a serviços de saúde, de 
forma a garantir uma maior resolubilidade na assistência prestada à saúde da população carente, 
assim como viabilizar a realização de exames em tempo oportuno, a fim de garantir a efetivação do 
diagnóstico e do tratamento. 

Para a realização de todos esses serviços torna-se indispensável a contratação de uma 
empresa especializada neste segmento. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Em conformidade com as quantidades e especificações do ANEXO I. 
 
A empresa realizará todos os procedimentos constantes nas formas de organização 

estabelecidas neste Termo de Referência. 
Atender somente as requisições devidamente preenchidas (com nome do paciente, sexo, 

idade, indicação clínica, carimbadas, assinadas e datadas com letra legível, com identificação do 



 

 

estabelecimento de saúde solicitante e autorizadas por um responsável do estabelecimento da rede 
própria do Município). Fornecer lâminas, recipiente com solução para acondicionamento do material 
coletado, bem como a sua reposição, transporte e entrega dos respectivos resultados. 

A repetição de exames para que efetive a confirmação diagnóstica, serão realizados às custas 
da Empresa, não onerando a Secretaria Municipal de Saúde 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;  

A contratada não poderá terceirizar os serviços de ultrassonografia, os quais deverão ser 
realizados na sede da empresa durante os dias uteis da semana, conforme demanda do município; 

A contratada deverá promover a digitalização das imagens e sua impressão, juntamente com 
o laudo emitido pelo médico logo após o exame. 

A empresa se responsabilizará por efetuar todos os tipos de exames de ultrassom, incluindo: 
adulto, pediátrico e neonatal; 

Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;  
Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências, 

objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;  
Notificar á Administração, imediatamente e por escrito de quaisquer irregularidades que 

venham ocorrer em função da execução dos serviços;  
Não transferir a outrem o objeto do Contrato;  
Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;  
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Secretaria de Saúde; 

Transportar os materiais biológicos de forma adequada e de acordo com as normas de 
biossegurança expedidas pela ANVISA ou de outro órgão fiscalizador;  

Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente;  
Manter sempre a qualidade na prestação do Serviço executado;  
Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados aos 

usuários, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança indevida feita a usuário; 
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à prefeitura ou a terceiros;  

Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao 
controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso dos 
servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e 
indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e 
controle;  

Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor;  

Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbanidade;  

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer ônus 
fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como pelo ônus decorrente do 
transporte, carga e descarga dos materiais.  



 

 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO 

 
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência;  

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;  

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;  

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do Serviço, na forma do contrato;  
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital;  

Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos, 
pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados, bem como a 
expedição de autorização de serviço;  

Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela 
contratada;  

Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as 
exigências do Serviço;  

Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;  
Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições 

técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;  
Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, observado 

as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando rotineiramente a 
observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos 
pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados;  

Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 
fornecer os serviços dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;  

Orientar a Contratada quanto à forma correta de apresentação das Notas Fiscais. 
Indicar o local onde serão entregues os resultados dos serviços listados no Anexo. 
Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de 

fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela Prefeitura 
Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referência. 

Prestar à Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigações assumidas na contratação. 
 
DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 
O fornecedor deverá apresentar após o adimplemento da obrigação a Nota Fiscal, que deverá 

ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 
Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, a 

Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, até 10 (dez) dias após a 
apresentação do novo documento de cobrança com os itens corrigidos e atestados pela 



 

 

Administração Municipal. 
A Contratada deverá indicar a Agência Bancária e a Conta Corrente na qual deverá ser 

depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal não se responsabilizará por 
juros ou encargos resultantes da operação de cobrança. 

O prazo de pagamento da fatura será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da 
entrega da nota fiscal na Prefeitura Municipal de Cristino Castro - PI. 
 
DA RESCISÃO 

 
A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam os artigos 77 a 80 e em 

seus incisos e parágrafos da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações. 
As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada por inadimplência estão previstas nos 

arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
O processo deverá ser realizado com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº 

3.555/2000, Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições 
da Lei Federal nº. 8.666/93, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

 
O presente orçamento está estimado em R$ 659.677,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil 

seiscentos e setenta e sete reais). 
 

RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos serviços objeto deste Termo de 
Referência serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, 020701 - Fundo 
Municipal de Saúde - FMS, 10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica, 
10.301.0020.2160.0000 - Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, Atividade 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
 

Cristino Castro (PI), 19 de março de 2021. 
 
 

_____________________________ 
Ilara Tamires Riedel da Silva Dias 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 
Aprovo o presente termo de referência. 

 
_____________________________ 

Felipe Ferreira Dias 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
 

ITEM EXAMES E PROCEDIMENTOS QUANT. UNID. 
MÉDIA 
PREÇOS 

VALOR TOTAL 

1 17.0 04 PROGESTERONA 72 UNID. 48,33   3.480,00  

2 ACETIL COLINESTERASE HERITOCITARIA 20 UNID. 63,33   1.266,67  

3 ÁCIDO FÓLICO 30 UNID. 49,00   1.470,00  

4 ÁCIDO ÚRICO 200 UNID. 17,67   3.533,33  

5 ACTH (GONOTROFINA) 30 UNID. 47,00   1.410,00  

6 AFP 30 UNID. 47,00   1.410,00  

7 ALBUMINA 60 UNID. 25,67   1.540,00  

8 ALDOSTERONA 5 UNID. 47,00       235,00  

9 ALFAFETOPROTEÍNA (SORO) 20 UNID. 47,00       940,00  

11 AMILASE 30 UNID. 48,33   1.450,00  

14 ANTI CCP 30 UNID. 110,00   3.300,00  

17 ANTI HBS 20 UNID. 49,00       980,00  

18 ANTI HCV 20 UNID. 47,00       940,00  

19 ANTI HVA IGG (HEPATITE A) 20 UNID. 49,00       980,00  

20 ANTI HVA IGM (HEPATITE A) 20 UNID. 49,00       980,00  

21 ANTI LA 10 UNID. 57,00       570,00  

22 ANTI RO 10 UNID. 57,00       570,00  

23 ANTI TIREOGLOBULINA 24 UNID. 49,00   1.176,00  

24 ANTI TPO 24 UNID. 49,00   1.176,00  

25 ANTI-CARDIOLLIPINA IGG E IGM 30 UNID. 94,00   2.820,00  

26 ANTI-COAGULANTE LÚPICO (PLASMA) 10 UNID. 67,00       670,00  

27 ANTICOAGULANTE LUPICO (TUBO TAP) 10 UNID. 84,00       840,00  

34 ASLO-ESTREPTOLISINA O 30 UNID. 28,67       860,00  

35 BACILOSCOPIA DE ESCARRO 60 UNID. 72,00   4.320,00  

37 BETA HCG QUALITATIVO 60 UNID. 29,00   1.740,00  

39 BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES 30 UNID. 48,33   1.450,00  

40 BIOPSIA(POR PEÇA) 24 UNID. 450,00   10.800,00  

43 CA (CALCIO) 30 UNID. 37,00   1.110,00  

44 CA 125 30 UNID. 49,00   1.470,00  

45 CA 15.3 30 UNID. 48,33   1.450,00  

46 CA 19.9 30 UNID. 49,00   1.470,00  

47 CHSO 10 UNID. 39,00       390,00  

48 CITOMEGALOVIRUS IGG E IGM 20 UNID. 89,00   1.780,00  

49 CKMB 30 UNID. 64,00   1.920,00  

50 CLAMYDIA IGG E IGM 20 UNID. 89,00   1.780,00  

51 
CLEARENCE DE CREATININA ( PESO E ALTURA DO 
PETE) 

20 UNID. 53,33   1.066,67  

52 COAGULOGRAMA (TC E TS) 30 UNID. 45,00   1.350,00  

53 COLESTEROL TOTAL 240 UNID. 18,67   4.480,00  

54 COLINESTERASE 20 UNID. 52,00   1.040,00  

55 CONTAGEM DE PLAQUETAS 80 UNID. 28,00   2.240,00  

56 CONTAGEM DE RETÍCULOCITOS  20 UNID. 43,33       866,67  

57 COOMBS DIRETO E INDIRETO 30 UNID. 48,33   1.450,00  



 

 

58 CORTISOL 20 UNID. 64,00   1.280,00  

59 CPK 20 UNID. 42,33       846,67  

60 CREATININA 200 UNID. 17,17   3.433,33  

63 CULTURA DE SECREÇÕES 30 UNID. 53,00   1.590,00  

64 DENGUE IGG E IGM 100 UNID. 128,33   12.833,33  

65 DHEAS (TUBO HEMOGRAMA) 10 UNID. 83,00       830,00  

66 DHL 200 UNID. 47,00   9.400,00  

67 DIMERO 200 UNID. 138,33   27.666,67  

68 
DOSAGEM ACIDO DE VALPRÓICO (TUBO 
INDIVIDUAL) 

20 UNID. 62,00   1.240,00  

69 
DOSAGEM DE CALCIO E ACIDO ÚRICO (URINA) 
CADA (enviar no tubo com citrato) 

150 UNID. 38,00   5.700,00  

70 DOSAGEM DE IGA 30 UNID. 45,33   1.360,00  

71 DOSAGEM DE VITAMINA D-25 HIDOXI 50 UNID. 95,00   4.750,00  

72 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 30 UNID. 57,67   1.730,00  

73 ESTRADIOL 30 UNID. 38,00   1.140,00  

74 ESTRÔGENIO 50 UNID. 47,00   2.350,00  

76 FAN 10 UNID. 67,00       670,00  

77 FATOR REUMATOIDE 40 UNID. 25,67   1.026,67  

78 FERRITINA 140 UNID. 42,33   5.926,67  

79 FERRO SÉRICO 30 UNID. 40,67   1.220,00  

80 FOSFATASE ALCALINA 30 UNID. 40,33   1.210,00  

81 FSH 30 UNID. 39,67   1.190,00  

82 FTA - ABS 30 UNID. 77,33   2.320,00  

83 GAMA GT 60 UNID. 39,00   2.340,00  

84 GH 10 UNID. 47,00       470,00  

85 GLICOSE 240 UNID. 18,67   4.480,00  

86 GLICOSE JEJUM POS PRANDIAL  40 UNID. 28,00   1.120,00  

88 GRUPO SANGUINEO - FATOR RH 60 UNID. 22,00   1.320,00  

89 HBC IGG 20 UNID. 49,00       980,00  

90 HBC IGM 20 UNID. 49,00       980,00  

91 HBSAG 20 UNID. 49,00       980,00  

92 HCV (HEPATITE C) 20 UNID. 48,00       960,00  

93 HDL 240 UNID. 18,33   4.400,00  

94 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 150 UNID. 38,17   5.725,00  

95 HEMOGRAMA COMPLETO 300 UNID. 27,00   8.100,00  

96 HEPATITE C 15 UNID. 49,00       735,00  

97 HERPES 10 UNID. 95,67       956,67  

98 HIV I E II 15 UNID. 77,33   1.160,00  

102 
IGE FX1(SEMENTES 
OLEOGINOSAS,AMENDOIM,AVEIA 
CASTANHA,AMÊNDOA E COCO 

10 UNID. 43,33       433,33  

103 
IGE FX2(PEIXES E FRUTOS DO MAR,BACALHAU, 
SALMÃO, MEXILHÃO, ATUM) 

10 UNID. 85,00       850,00  

105 
IGE FX5(ALIMENTOS INFANTIS,CLARA DE 
OVO,LEITE ,BACALHAU,TRIGO,AMENDOIM SOJA 

10 UNID. 45,00       450,00  

112 IGE PARA CASEINA 20 UNID. 64,00   1.280,00  

113 IGE PARA CLARA DE OVO 20 UNID. 45,67       913,33  

114 IGE PARA GEMA DE OVO 20 UNID. 45,67       913,33  

115 IGE PARA GLUTEM  20 UNID. 45,67       913,33  

117 IGE PARA LEITE DE VACA 20 UNID. 67,33   1.346,67  

118 IGE TOTAL 40 UNID. 49,00   1.960,00  

124 LDL 240 UNID. 18,33   4.400,00  



 

 

125 LEICHIMANIOSE IGG E IGM CADA 30 UNID. 75,67   2.270,00  

126 LH 30 UNID. 38,00   1.140,00  

127 LIPASE 30 UNID. 74,00   2.220,00  

128 LITEMIA 10 UNID. 60,00       600,00  

131 MAGNESIO 50 UNID. 38,00   1.900,00  

132 METANEFRINA (URINA DE 24H 10 UNID. 121,67   1.216,67  

133 MICROALBUMINURIA 30 UNID. 53,33   1.600,00  

134 MONONUCLEOSE 20 UNID. 42,33       846,67  

135 MUCOPROTEINA 20 UNID. 38,00       760,00  

136 PARASITOLOGICO DE FEZES 200 UNID. 18,67   3.733,33  

138 PCR 200 UNID. 24,00   4.800,00  

139 PESQUISA DE LAMINA DIRETA NAS FEZES 30 UNID. 34,00   1.020,00  

140 PESQUISA DE SANGUE OCULTO 50 UNID. 39,00   1.950,00  

142 POTASSIO (K) 100 UNID. 38,33   3.833,33  

143 PROGESTERONA 30 UNID. 57,33   1.720,00  

144 PROLACTINA BASAL 30 UNID. 38,00   1.140,00  

147 PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES 30 UNID. 48,33   1.450,00  

148 PROTEINURIA URINA DE 24H 30 UNID. 64,00   1.920,00  

149 PSA LIVRE E TOTAL 150 UNID. 80,67   12.100,00  

152 RUBEOLA IGG E IGM 30 UNID. 87,33   2.620,00  

154 SODIO (Na) 100 UNID. 37,67   3.766,67  

155 SOROLOGIA PARA CHAGAS 30 UNID. 67,33   2.020,00  

156 SOROLOGIA PARA CHINCUNGUNHA IGG E IGM 50 UNID. 255,00   12.750,00  

157 SOROLOGIA PARA TOXOCARA IGG 30 UNID. 79,00   2.370,00  

158 SOROLOGIA PARA ZICA IGG E IGM 50 UNID. 495,00   24.750,00  

160 SUMARIO DE URINA 150 UNID. 18,00   2.700,00  

161 T3 LIVRE 150 UNID. 29,00   4.350,00  

162 T4 LIVRE 150 UNID. 29,00   4.350,00  

163 TAP/TTPA (CADA) 50 UNID. 51,33   2.566,67  

164 TEMPO DE PROTOMBINA  50 UNID. 52,33   2.616,67  

165 TESTE DE FALCIZAÇÃO DE HEMACEAS 10 UNID. 45,67       456,67  

167 TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE 20 UNID. 128,33   2.566,67  

169 TESTE RAPIDO DE DENGUE 30 UNID. 84,00   2.520,00  

170 TESTOSTERONA LIVRE 50 UNID. 55,67   2.783,33  

171 TESTOSTERONA TOTAL 50 UNID. 55,67   2.783,33  

173 TOXOPLASMOSE IGG E IGM 30 UNID. 97,33   2.920,00  

175 TRANSAMINASES(TGO,TGP)(AST,ATL) 150 UNID. 53,33   8.000,00  

176 TRIGLICERIDEOS 240 UNID. 18,33   4.400,00  

177 TROPONINA 30 UNID. 72,00   2.160,00  

178 TSH 60 UNID. 28,00   1.680,00  

179 TTGO 60 UNID. 48,33   2.900,00  

180 ÚREIA 240 UNID. 17,67   4.240,00  

181 UROCULTURA 50 UNID. 74,00   3.700,00  

182 VDRL QUALITATIVO 60 UNID. 24,00   1.440,00  

183 VHS (HEMOSSEDIMENTAÇÃO) 50 UNID. 25,00   1.250,00  

184 VITAMINA B12 20 UNID. 47,00       940,00  

186 VLDL 100 UNID. 18,33   1.833,33  

187 CEA 30 UNID. 49,00   1.470,00  

190 COLPOSCOPIA 30 UNID. 195,00   5.850,00  

193 ELETROCARDIOGRAMA 80 UNID. 140,00   11.200,00  

194 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 20 UNID. 360,00   7.200,00  

202 US ABDOME TOTAL 150 UNID. 243,33   36.500,00  



 

 

203 US ESCROTAL/PÊNIS 50 UNID. 143,33   7.166,67  

204 US MAMA  150 UNID. 140,00   21.000,00  

205 US PAREDE ABDOMINAL 100 UNID. 150,00   15.000,00  

206 US PARTES MOLES 100 UNID. 150,00   15.000,00  

207 US PROSTATA 100 UNID. 135,00   13.500,00  

208 US REGIAO INGUINAL 100 UNID. 160,00   16.000,00  

209 US TIREOIDE 100 UNID. 140,00   14.000,00  

210 US TIREOIDE E CERVICAL 50 UNID. 150,00   7.500,00  

211 US TRANSVAGINAL 200 UNID. 133,33   26.666,67  

212 US VIAS URINARIAS 100 UNID. 140,00   14.000,00  

213 US GESTACIONAL 200 UNID. 150,00   30.000,00  

214 BIOPSIA DA TIREOIDE(PAAF) 12 UNID.        1.256,67   15.080,00  

215 BIOPSIA DE MAMA(PAAF) 12 UNID.        1.266,67   15.200,00  

216 BIOPSIA CORE MAMA(ATE 2 NODULOS) 12 UNID.        1.420,00   17.040,00  

TOTAL GERAL           659.677,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 
ANEXO II – MODELO 

 
 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
____________, (Nome da empresa), CNPJ Nº ______, Sediada à 

_________(endereço completo), por intermédio do seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a) 
_______, portador(a) do RG: ______ e do CPF nº ________, DECLARA para efeito do PREGÃO 
PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021, realizado no Município de Cristino Castro - PI, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis. 

 
Local e data 

 
 

 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO III - MODELO 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES) 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ___________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____________, por 

intermédio de seu(ua) representante legal o (a) Sr (a) ____________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ____________ e do CPF/MF nº____________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos e trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (). 
 
 
 
Local e Data 
 
_________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 
Cargo / Função 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IV - MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
(Nome da Empresa) ___________, CNPJ/MF nº____________, situada (endereço 

completo)_____ ___, por intermédio de seu(ua) representante legal o (a) Sr (a) __________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF/MF nº__________, DECLARA, sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa de participar de licitações 
públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos 
supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no §2º, do art. 32 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
 
Local e Data 
 
_________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 
Cargo / Função 

 
 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V - MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 
 
 ________(razão social da empresa)_______, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 

estabelecida à Rua _______(endereço completo)______, por seu(ua) representante legal o(a) 
senhor(a) __________, Portador(a) da Carteira de Identidade nº _______, e do CPF: _______, abaixo 
assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que cumpre os requisitos legais para efeito de 
qualificação como MPE, e que:  

 
1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
2)  Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se 

enquadra como MPE. 
 
3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente 

ao enquadramento como MPE. 
 
4) Que é fornecedor Local/Regional de acordo com o anexo XI do Edital nº ______, 

enquadrando-se como empresa Local/Regional, sediada a Rua ______, nº _____, Bairro 
____, Cidade _________. (este item somente deve fazer parte da declaração se a MPE 
estiver na relação do Anexo XI). 
 

Portando estando apta a usufruir dos benefícios de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
(Local e Data) 

 
____________________________ 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

 
 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
*Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), antes da abertura da Sessão, e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

ANEXO VI 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. __/2021 

 

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de 
exames e procedimentos laboratoriais, destinados aos 
pacientes do Município de Cristino Castro, através da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

Aos ____ dias do mês de ___ do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE CRISTINO 
CASTRO - PI, com Sede Administrativa na Rua Marcos Parente, S/nº, Bairro Centro, cidade Cristino 
Castro - PI, inscrito no CNPJ sob nº _________, neste ato representado pelo Prefeito do 
Município, o  Senhor ____, brasileiro, portador da cédula de identidade nº _____ – SSP/PI, inscrito 
no CPF sob nº _____, residente e domiciliado nesta Cidade, em sequência denominada 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa ______, inscrita no CNPJ sob n.º ____, com sede 
______, neste ato, representada pelo(a) Sr(a). _____, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador(a) da Cédula de identidade RG nº _____ – SSP/___, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 
____, residente e domiciliado(a) na ______(endereço complete), e, daqui por diante, 
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, na forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei federal nº. 8.666/93, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi 
examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo 
Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições: 

 
1. DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de 

empresa para prestação de serviços de exames e procedimentos laboratoriais, destinados aos 
pacientes do Município de Cristino Castro, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 
___/2021, conforme abaixo: 

 

Item Especificações do Objeto Unid. Qtde. Preço Unitário Preço Total 

xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx 

Valor total (xxxxxxxxxxxxx) 

 
1.2. VALOR GLOBAL: 

1.2.1. O Valor da ata de registro de preços está estimado em R$ ________ (______), 
conforme proposta apresentada pela Contratada. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

 

2. DA VIGÊNCIA: 
2.1.  A Ata de Registro de Preços/contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 

da data de sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 e 
inciso II, § 4º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2. O Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, 
da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no § 1º do artigo 65, também 
da Lei nº 8.666/93. 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES: 
3.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido nesta 

ATA/CONTRATO; 
b) Comunicar formal e imediatamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no 

fornecimento dos serviços, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 
estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021e seus anexos; 

c) Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar 
as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no 
instrumento convocatório e seus anexos; 

e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a 
CONTRATANTE, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

f) Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 
g) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
h) Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
i) Orientar e coordenar a CONTRATADA na execução dos serviços através da Secretaria 

Municipal de Saúde; 
j) Conferir e atestar os extratos/lista dos serviços realizados e autorizados; 
k) Pagar mensalmente à CONTRATADA, os valores por Consulta/exames realizados e 

autorizados; 
l) Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela 

CONTRATADA objetivando a tomada de providências cabíveis à correção de possíveis irregularidades 
identificadas; 

m) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de funcionário designado 
para este fim; 

n) A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pela Secretaria 
Municipal de Saúde, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos; 

o) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

p) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;  

q) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital;  

r) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos 
prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados, bem 
como a expedição de autorização de serviço;  

s) Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições 
técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;  



 

 

t) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, 
observado as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando rotineiramente 
a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

u) Indicar o local onde serão entregues os resultados dos serviços listados no Anexo. 
v) Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de 

fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela Prefeitura 
Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referência. 

w) A contratada não poderá terceirizar os serviços de ultrassonografia, os quais deverão 
ser realizados na sede da empresa durante os dias uteis da semana, conforme demanda do 
município; 

x) Se responsabilizará pela emissão dos laudos, os quais deverão ser devidamente 
assinados e carimbados; 

y) A contratada deverá promover a digitalização das imagens e sua impressão, 
juntamente com o laudo emitido pelo médico logo após o exame. 

z) A empresa se responsabilizará por efetuar todos os tipos de exames de ultrassom, 
incluindo: adulto, pediátrico e neonatal; 

3.1.1. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do fornecimento. 

 
3.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Entregar os serviços no prazo constante da proposta, contado desde o 

recebimento da Ordem de Serviços, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos 
em sua proposta e no local indicado pela Administração; 

b) Atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, 
inerentes ao objeto da contratação; 

c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato, as mesmas 
condições da habilitação. 

d) Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços 
ofertados na licitação; 

e) Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 
f) Entregar os serviços em conformidade com o que foi licitado; 
g) Entregar os serviços nos endereços e prazo indicados no edital; 
h) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, contado desde o 

recebimento da Ordem de Serviços, nas quantidades propostas e no local indicado; 
i) Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido 

pelo representante da CONTRATANTE; 
j) Entregar os serviços na secretaria municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no 

horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs horas; 
k) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços sem a expressa concordância da CONTRATANTE; 
l) Responder por eventuais danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros durante a 

vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos; 
m) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato as condições de 

habilitação exigidas no edital. 
3.2.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidas em decorrência da presente 

contratação; 
b) As contribuições devidas à Previdência Social, Encargos Trabalhista, Premio de 

Seguro e Acidentes de Trabalho, Taxas e Emolumentos, Imposto de Renda;  



 

 

c) É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 
habilitado para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, 
previdenciários sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE; 

d) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA aos beneficiários do Serviço; 

e) Assegurar o padrão de qualidade que obedeça às normas éticas no tocante ao 
relacionamento com o paciente e seus familiares, com respeito a sua integridade física e moral e 
acatamento aos seus direitos de modo geral; 

f) Garantir toda a estrutura necessária e suficiente ao atendimento do paciente; 
g) A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos causados, decorrentes de 

ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticada por seus empregados, 
profissional ou preposta; 

h) Encaminhar, até o dia 10 (dez) de cada mês, o extrato/lista, em 2 (duas) vias, à 
CONTRATANTE, bem como o relatório mensal dos beneficiários em ordem alfabética; 

i) Trabalhar sempre em rede própria, bem como substituir os profissionais 
eventualmente descredenciados por outro com qualidade igual ou superior; 

j) Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou 
interrompam o curso normal de execução contratual; 

k) Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da 
CONTRATANTE; 

l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários à prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial 
atualizado do contrato, decorrentes de modificação de quantitativo; 

m) A CONTRATADA obriga-se ainda a manter a sua regularidade fiscal em dia, devendo 
ser consultada acerca das regularidades destas, a cada, pagamento, como condição para que este 
seja efetuado; 

n) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;  

o) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;  
p) Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências, 

objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;  
q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias), os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Secretaria de Saúde; 

r) Transportar os materiais biológicos de forma adequada e de acordo com as normas 
de biossegurança expedidas pela ANVISA ou de outro órgão fiscalizador;  

s) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente;  
t) Manter sempre a qualidade na prestação do Serviço executado;  
u) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, 

ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso 
dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e 
indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e 
controle;  

v) Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbanidade;  



 

 

 
4. DO FORNECIMENTO: 
4.1. Os serviços serão fornecidos parceladamente ou integralmente, até que seja atingida 

a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelo 
Setor competente e assinadas pelo responsável. 

4.2. O fornecimento dos serviços registrados em Ata será solicitado mediante o envio da 
respectiva Ordem de Serviços. 

4.3. Cada Ordem de Serviços conterá sucintamente a quantidade, descrição do Serviço, 
valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 

4.4. A Ordem de Serviços poderá ser enviada via fax à CONTRATADA ou por qualquer 
outro meio hábil. 

4.5. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Serviços por mês. 
4.6. Os serviços solicitados através da Ordem de Serviços deverão ser entregues 

acompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do Serviço e a 
quantidade dos respectivos serviços. 

4.7. A CONTRATADA ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das 
Ordens de Serviços emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for 
prevista para data posterior ao seu vencimento. 

4.8. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos Serviços; 

 
5. DO RECEBIMENTO: 
5.1.  Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues a Secretaria Municipal 

solicitante, em uma única vez, em conformidade com a Ordem de Serviços, de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal. 

5.2.  Os serviços deverão apresentar qualidade e especificações idênticas às 
mencionadas na proposta comercial da CONTRATADA. 

5.3. O prazo de entrega do objeto será de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento 
da Ordem de Serviços. 

5.3.1. Se a CONTRATADA recusar-se injustificadamente a entregar os serviços no prazo 
estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à 
desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

5.4. A entrega dos Serviços deverá ser realizada nos locais descritos na(s) Ordem(ns) 
de Serviço(s), de segunda a sexta feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs 
horas para possibilitar a conferência. 

5.5. Os Serviços deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as 
especificações das respectivas propostas, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem 
aderência ao Serviço, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas. 

5.6. O Serviço, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal descritiva, 
constando número da Ordem de Serviços, dados da conta bancária para depósito do pagamento, 
quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

5.7. O ato de recebimento do objeto licitado, não importa em sua aceitação. A critério da 
CONTRATANTE será submetido a sua verificação, cabendo a CONTRATADA, a troca dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, do(s) serviço(s) que vier(em) a ser recusado(s), por não se enquadrar(em) 
nas especificações estipuladas, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação. 

 
6. DA GARANTIA DO SERVIÇO: 
6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade 

que tornem os itens objeto desta Ata de Registro de Preços impróprios ou inadequados a que se 



 

 

destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o Município exigir a substituição das partes viciadas, nos 
termos da legislação vigente. 

6.2. A CONTRATADA deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, 
e sem ônus para a Prefeitura. 

6.3. Uma vez identificados os serviços com irregularidades, será concedido um prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas para sua substituição. 

 
7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da 

entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se 

em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor 

de multa eventualmente aplicada. 
7.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a CONTRATADA tome as medidas 
saneadoras necessárias. 

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência bancária na conta 
corrente da CONTRATADA, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o 
nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 

7.6. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitem 7.1. por 
motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato dos 
fornecimentos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 
(noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 

7.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior 
sujeitará a contratada as sanções previstas neste pregão presencial / ata de registro de preços / 
contrato. 

7.8. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta da Contratada, cuja conta 
será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue à Prefeitura até o 
último dia útil de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem ônus ou acréscimos, na 
mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, da seguinte forma: 

7.9. Por Consulta/exames realizados e autorizados, devendo a fatura conter todos os 
serviços prestados; 

7.9.1 O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

7.9.2 O pagamento dos serviços será efetuado até o 10º (décimo) dias após a emissão da 
Nota Fiscal, que deverá conter atestado de conformidade assinado pelo técnico responsável da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

7.9.3 Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao 
ISS, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato 
do pagamento; 

7.10. Fica expressamente estabelecido que o preço acima estão incluídos todos os custos 
diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na clausula primeira deste 
instrumento, constituindo-se na única remuneração devida;  

7.11. Para efetivo de pagamento, a contratada deverá apresentar mensalmente à 



 

 

Secretaria Municipal de Saúde, até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 
relatório listagem de prestação de contas, devidamente carimbada e assinada, contendo as seguintes 
informações: 

7.11.1. Nome completo; 
7.11.2. Idade; 
7.11.3. Nº do CPF ou RG; 
7.11.4. Assinatura responsável; 
7.11.5. Tipo de procedimento realizado; 
7.11.6. Documento de encaminhamento do paciente ao CONTRATADO, emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde; com o carimbo da Unidade de Saúde Municipal constando os dados 
do paciente; 

7.12. Fica facultada á Prefeitura a retenção no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela 
fiscalização e cobrados da Prefeitura. 

 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços serão cobertas pela Lei 

Orçamentária do Município de Cristino Castro - PI, consignadas nas seguintes rubricas: FPM e/ou 
Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, 020701 - Fundo Municipal de Saúde - FMS, 
10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica, 10.301.0020.2160.0000 - 
Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, Atividade 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 

8.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com 
estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do 
exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa. 

 
9. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES: 
9.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da 

Ata de Registro de Preços/contrato poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio 
econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior. 

9.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo a 
CONTRATANTE promover as necessárias negociações junto à CONTRATADA. 

9.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao praticado no mercado, a CONTRATANTE deverá: 

a) Convocar a CONTRATADA visando à negociação para redução de preços e sua 
consequente adequação ao praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociação, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido; 
c) Convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 
9.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 

CONTRATADA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

a) Liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e 

b) Convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação. 
9.6. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder à revogação 



 

 

da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
10. DAS PENALIDADES: 
10.1.  A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços/contrato e deixar de assiná-los 
após convocação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

10.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem 
de Serviços ou da assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, será convocada outra licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar com a Administração, e assim sucessivamente. 

10.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de 
Preços/contrato ou a receber a Ordem de Serviços, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 
valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cabíveis. 

10.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou 
parcial da Ata de Registro de Preços/contrato: 

I – advertência; 
II – multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os prazos 

de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da PREFEITURA indicadas no presente 
Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

III – multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global 
contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, 
seja contratual ou legal; 

10.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
individualmente, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato/ata de 
registro e aplique as demais sanções cabíveis. 

10.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em 
consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. 

10.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da PREFEITURA de, face ao 
descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a ser 
celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo 
das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

10.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o processo 
transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, garantido sempre o 
contraditório e ampla defesa. 

 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
11.1.  A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando: 
a) A Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos 

artigos 77 e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 
b) Verificada o cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato, cessarão 

automaticamente todas as atividades da contratada relativas aos fornecimentos; 
c) Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preços/contrato serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços/contrato; 



 

 

e) Não entregar os serviços objeto da Ordem de Serviços devidamente expedida, sem 
justificativa aceitável; 

f) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; e 

g) Tiver presentes razões de interesse público. 
11.2.  O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE. 
11.3.  A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na 

ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita 
execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 
 

12. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
12.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com 

base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

12.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, será de até 05 (cinco) 
dias, após regular convocação do Município de Cristino Castro – PI, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado devidamente aceito pela CONTRATANTE.  

12.3. Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) a Ata de Registro de 
Preços/contrato no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Cristino Castro – PI, 
convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

12.4. O Ata de Registro de Preços/contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, 
da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no § 1º do artigo 65, também 
da Lei nº 8.666/93. 

12.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços/contrato não será superior a 12 
(doze meses), incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

12.6. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida 
nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.7.  O contrato para fornecimento do objeto poderá ser representado pela Ordem de 
Serviços, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua celebração formalizada pelo 
recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços, podendo ainda a 
Administração quando julgar conveniente, especialmente quando diante da necessidade de garantir 
os direitos e obrigações futuros, firmar contrato individual que possa resguardar no que tange às 
necessidades impostas para àquele contrato as partes em ajuste.  

12.8. Aplica-se aos contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber. 

 
13. DA PUBLICAÇÃO: 
13.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na 

imprensa oficial, dentro do prazo de 10 (dez) dias da data da sua assinatura. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da 

proposta e da habilitação apresentados pela CONTRATADA farão parte desta Ata de Registro de 
Preços. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

 

14.2. A CONTRATANTE pode cancelar a qualquer momento o Registro de Preço/contrato, 
desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou 
qualquer indenização por parte da Prefeitura Municipal. 

14.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, têm 
caráter orientativo (preço máximo), podendo a Administração realizar outra pesquisa quando do ato 
da contratação, podendo tomar por base preços de outros registros publicados na imprensa local ou 
nacional, devendo nesse caso constar do respectivo processo de pagamento. 

14.4. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal, 
submetendo-se sempre a possibilidade de ser convidada para retomada da negociação em 
decorrência das quantidades demandadas ou quando o comportamento do mercado demonstrar 
inflação ou mesmo deflação. 

14.5. O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal, será o vigente na data em que o pedido 
for entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de fornecimento do objeto 
ou de autorização de readequação através da CONTRATANTE, nesse intervalo de tempo. 

14.6. Os pontos omissos ou não previstos nesta Ata deverão ser decididos pelo(a) 
pregoeira e sua equipe, em ato de controle definitivo ao Ordenador da Despesa, sempre sob 
anuência da CONTRATANTE. 

14.7. Todas as garantias e privilégios definidos neste pregão, com base na Lei 123/2006 
estarão resguardados por esta Ata de Registro como se nela transcritas para todos os efeitos legais e 
administrativos. 

 
15. DO FORO: 
15.1. Fica eleito o foro da Comarca da CONTRATANTE para dirimir qualquer dúvida oriunda 

desta Ata de Registro de Preços/contrato, com renúncia de qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a 
presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de 
igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede 
Administrativa do Município de Cristino Castro. 

 

Cristino Castro, ____ de ______ de 2021. 
 

_____________________________ 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 

_____________________________ 

Representante da CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Nome da Empresa) _______________, CNPJ/MF nº_______________, situada (endereço 

completo) ___________, por intermédio de seu(ua) representante legal o (a) Sr (a) ____________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF/MF nº____________, para fins do 
disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal 
Brasileiro, especificamente para participação no PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante do Município de Cristino Castro antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Local e Data 
 
_________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 
Cargo / Função 

 
Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de Preços” 

e de “Documentos de Habilitação”. 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA 

 
À Prefeitura Municipal de Cristino Castro – PI 
A/C: Sr(a). Pregoeiro(a) 

 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
(Nome da Empresa) _______________, CNPJ/MF nº_______________, situada 

(endereço completo)___________, por intermédio de seu(ua) representante legal o (a) Sr (a) 
____________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF/MF 
nº____________, interessada na participação do presente pregão, apresentar proposta 
comercial, nas seguintes condições: 

 

Item Especificações do Objeto Unid. Qtde. Preço Unitário Preço Total 

xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx 

Valor total (xxxxxxxxxxxxx) 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 Prazo de Execução do objeto: .............(.......) dias 

 Dados Bancários: Conta Corrente: ____, Ag: _______ Banco:______ 

 Declaramos expressamente na proposta que os preços apresentados incluem 
todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração, Serviços, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 
lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 Declaramos expressamente que o fornecimento dos serviços poderão ser feito 
de forma total ou parcial, e sua entrega realizada no prazo de até 10 (dez) dias, contados após 
cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de Serviços expedida pela Administração 
Municipal. 

 Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 
 Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido 

nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

 Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata 
de registro o Sr(a) _____, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 
cargo na empresa. 

 
Local e Data 
_________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 
Cargo / Função 
 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante 

 
 
 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO HÁ SÓCIOS, GERENTES OU DIRETORES DA 
LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL 
OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE 
CRISTINO CASTRO – PIAUÍ. 
 

 
A empresa _________, CNPJ nº __________, situada na ___________ por intermédio 

do seu(ua) representante legal abaixo assinado, Sr(a) __________, nacionalidade: __________, 
estado civil: ___________, profissão: _________, natural de ___________, portador do RG nº 
____________, CPF nº __________, residente e domiciliado ____________, cidade: 
___________, Estado: _______, pais: ________, CEP nº ____________, fone (DD) __________, 
para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMRG nº ____/2021, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não há sócios, 
gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do município de Cristino Castro – Pi, assim 
como também, que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da 
contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do 
art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93 
 

 
Local e Data 
 
_________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 
Cargo / Função 
 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
CONTRATO Nº ___/2021 

 
 

ANEXO X 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal 
de Cristino Castro e a empresa ___________, que tem 
como objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços de exames e procedimentos laboratoriais, 
destinados aos pacientes do Município de Cristino 
Castro, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO, inscrito no CNPJ 

sob nº ________, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede na Avenida 
______, nº. ____, Bairro _____, na cidade de Cristino Castro, Estado do Piauí neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. _______, brasileiro, casado, portador do RG nº 
_____ SSP/PI e CPF nº ______, residente e domiciliado na Rua _____, nº ____, Bairro _____, 
Cristino Castro – PI, doravante designada CONTRATANTE, e a empresa ___________, CNPJ: 
___________, estabelecida a Rua _____, nº ____, Bairro ____, _____ – Pi, representada neste 
ato pelo senhor ______, portador do CPF: ______ e do RG: ______ - SSP-PI, residente e 
domiciliado na Rua _____, nº _____, Bairro ______, ____ – PI, firmam o presente CONTRATO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ___/2021, 
sujeitando as partes às Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 
10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº. 
8.666/93, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial Sistema de 
Registo de Preços, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, 
juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como 
não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, 
que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para Registro 

de Preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de exames e 
procedimentos laboratoriais, destinados aos pacientes do Município de Cristino Castro, através 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações contidas no 
Processo Administrativo nº ____/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ___/2021, 
Proposta da Empresa vencedora do certame, integrante neste Ato Contratual 
independentemente de transcrição.  

 
1.2. A prestação de serviços ora contratada, se destina ao atendimento das 

pessoas/pacientes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cristino Castro 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 
2.1.  O Valor dos Serviços constantes deste contrato é o estabelecido de acordo 

com os preços registrados na Ata de Registro de Preços do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
____/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021.  

2.1.1  O valor global deste contrato é de R$ ____ (_____), conforme abaixo: 
 

Item Especificações do Objeto Unid. Qtde. Preço Unitário Preço Total 

xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx 

Valor total (xxxxxxxxxxxxx) 

 
2.2.  Nos preços cotados estão incluídos os tributos, seguros, fretes e quaisquer 

outros encargos ou despesas que incidam ou venham a incidir no fiel cumprimento deste 
Instrumento. 

2.3. Do pagamento: O Pagamento do objeto deste Contrato será efetuado em 
moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota de empenho/ordem de pagamento, 
que serão autorizados no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data de apresentação 
do documento de cobrança, mencionando o número do Contrato, acompanhado da Nota 
Fiscal/Fatura e devidamente atestado a Prestação/Entrega do objeto. 

2.4. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualização do valor contratual; 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
3.1.  Os serviços deverão ser contratados de acordo com as necessidades do Órgão, 

e iniciado a execução no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços. 

3.2.  A autorização de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa da 
contratante, formalizada por intermédio de Ordem de Serviços. 

3.3.  A execução dos serviços desta licitação deverá estar designada na Ordem de 
Serviços, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos 
trabalhista e previdenciários decorrentes da execução de serviços. 

3.4.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a)  Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

a.1)  Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b)  Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1)  Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

c)  Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a 
Administração. 

3.5.  Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação 
será recebido: 



 

 

3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo 
licitante contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela 
FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do licitante contratado. 

3.5.2. O Órgão Contratante receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não 
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido 
entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado 
obrigado a efetuar reparos que a juízo do Órgão Contratante se fizerem necessários quanto à 
qualidade e segurança do objeto. 

3.5.3.  Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido 
definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções 
civis. 

3.6.  Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na 
execução dos serviços, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, 
constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas 
expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação. 

3.7.  Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a 
contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente. 

3.8.  A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo 
acompanhamento “in loco” a execução do objeto deste Contrato. 

  
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1.  Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em 

moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, em até 
10 (dez) dias do mês subsequente ao fornecimento dos serviços, mediante apresentação das 
notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, 
tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP. 

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a 
ser paga pela Contratante. 

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais 
dos serviços executados, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo. 

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a 
documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e 
FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.  

4.5. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias a partir da 
entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

4.6. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA 
encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 

4.7. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o 
valor de multa eventualmente aplicada. 

4.8. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a CONTRATADA tome as 
medidas saneadoras necessárias. 

4.9. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência bancária na conta 
corrente da CONTRATADA, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado 



 

 

o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetuado o crédito. 

4.10. O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no subitem 
7.1. por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato 
dos fornecimentos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 
90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga. 

4.11. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior 
sujeitará a contratada as sanções previstas neste pregão presencial / ata de registro de preços 
/ contrato. 

4.12. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta da Contratada, cuja 
conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue à 
Prefeitura até o último dia útil de cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem ônus 
ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, da 
seguinte forma: 

4.12.1 . Por Consulta/exames realizados e autorizados, devendo a fatura conter todos 
os serviços prestados; 

4.12.2 . O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 
instituições financeiras. 

4.12.3 . O pagamento dos serviços será efetuado até o 10º (décimo) dias após a 
emissão da Nota Fiscal, que deverá conter atestado de conformidade assinado pelo técnico 
responsável da Secretaria Municipal de Saúde; 

4.12.4 . Na fatura/nota fiscal deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS 
e ao ISS, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos 
valores no ato do pagamento; 

4.13. Fica expressamente estabelecido que o preço acima estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na clausula 
primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida;  

4.14. Para efetivo de pagamento, a contratada deverá apresentar mensalmente à 
Secretaria Municipal de Saúde, até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 
relatório listagem de prestação de contas, devidamente carimbada e assinada, contendo as 
seguintes informações: 

4.14.1. Nome completo; 
4.14.2. Idade; 
4.14.3. Nº do CPF ou RG; 
4.14.4. Assinatura responsável; 
4.14.5. Tipo de procedimento realizado; 
4.15. Documento de encaminhamento do paciente ao CONTRATADO, emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde; com o carimbo da Unidade de Saúde Municipal constando os 
dados do paciente; 

4.16. Fica facultada á Prefeitura a retenção no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados 
pela fiscalização e cobrados da Prefeitura 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
5.1.  Iniciar a execução de entrega dos serviços em prazo não superior ao máximo 

estipulado na ordem de serviços. 
5.2.  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 



 

 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 

 
5.3.  Realizar a execução de serviço na data indicada nas requisições que lhe forem 

entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo 
acima indicados.  

5.4.  Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações 
junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante, descontos especiais (além dos 
normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e 
outras vantagens. 

5.5.  Executar os serviços nas condições especificadas no edital e na proposta e 
estipuladas no Edital; 

5.6.  A CONTRATANTE não será responsável: 
5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste 

Edital e na Ordem de Serviços a ser assinado com a contratante. 
5.7.  A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades. 
5.8.  Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que 

envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização. 
5.9.  Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com 

terceiros para a execução do objeto desse contrato. 
5.10. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidas em decorrência da presente 

contratação; 
b) As contribuições devidas à Previdência Social, Encargos Trabalhista, Premio de 

Seguro e Acidentes de Trabalho, Taxas e Emolumentos, Imposto de Renda;  
c) É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 

pessoal habilitado para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, 
previdenciários sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE; 

d) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA aos beneficiários do Serviço; 

e) Assegurar o padrão de qualidade que obedeça às normas éticas no tocante ao 
relacionamento com o paciente e seus familiares, com respeito a sua integridade física e moral 
e acatamento aos seus direitos de modo geral; 

f) Garantir toda a estrutura necessária e suficiente ao atendimento do paciente; 
g) A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos causados, 

decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticada 
por seus empregados, profissional ou preposta; 

h) Encaminhar, até o dia 10 (dez) de cada mês, o extrato/lista, em 2 (duas) vias, à 
CONTRATANTE, bem como o relatório mensal dos beneficiários em ordem alfabética; 

i) Trabalhar sempre em rede própria, bem como substituir os profissionais 
eventualmente descredenciados por outro com qualidade igual ou superior; 

j) Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem 
ou interrompam o curso normal de execução contratual; 

k) Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa da 
CONTRATANTE; 

l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários à prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do 
valor inicial atualizado do contrato, decorrentes de modificação de quantitativo; 



 

 

m) A CONTRATADA obriga-se ainda a manter a sua regularidade fiscal em dia, 
devendo ser consultada acerca das regularidades destas, a cada, pagamento, como condição 
para que este seja efetuado; 

n) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua 
proposta;  

o) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;  
p) Facultar à Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 

diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços 
contratados;  

q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias), os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados, a critério da Secretaria de Saúde; 

r) Transportar os materiais biológicos de forma adequada e de acordo com as 
normas de biossegurança expedidas pela ANVISA ou de outro órgão fiscalizador;  

s) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente;  
t) Manter sempre a qualidade na prestação do Serviço executado;  
u) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a 

supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, 
permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os 
atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das 
atividades de acompanhamento e controle;  

v) Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
em observância ao principio da urbanidade;  

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1.  A Contratante, após a retirada da Ordem de Serviços, compromete-se a: 
6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou 
empregados da CONTRATADA às dependências da contratante. 

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos 
de ordem superior assim o justificar. 

6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais. 

6.1.4. A CONTRATANTE obriga-se ainda: 
a) Comunicar formal e imediatamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no 

fornecimento dos serviços, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 
estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL SRP/PMCC Nº. ____/2021e seus anexos; 

b) Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como 
atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

c) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no 
instrumento convocatório e seus anexos; 

d) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a 
CONTRATANTE, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

e) Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados 
desvantajosos; 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 



 

 

g) Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
h) Orientar e coordenar a CONTRATADA na execução dos serviços através da 

Secretaria Municipal de Saúde; 
i) Conferir e atestar os extratos/lista dos serviços realizados e autorizados; 
j) Pagar mensalmente à CONTRATADA, os valores por Consulta/exames 

realizados e autorizados; 
k) Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela 

CONTRATADA objetivando a tomada de providências cabíveis à correção de possíveis 
irregularidades identificadas; 

l) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de funcionário 
designado para este fim; 

m) A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pela 
Secretaria Municipal de Saúde, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos 
termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos; 

n) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

o) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;  

p) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital;  

q) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao 
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão 
sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;  

r) Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas 
condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;  

s) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu 
pessoal, observado as especificações constantes neste termo de referencia, supervisionando 
rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

t) Indicar o local onde serão entregues os resultados dos serviços listados no 
Anexo. 

u) Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão 
de fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências deste Termo de Referência. 

v) A contratada não poderá terceirizar os serviços de ultrassonografia, os quais 
deverão ser realizados na sede da empresa durante os dias uteis da semana, conforme 
demanda do município; 

w) Se responsabilizará pela emissão dos laudos, os quais deverão ser 
devidamente assinados e carimbados; 

x) A contratada deverá promover a digitalização das imagens e sua impressão, 
juntamente com o laudo emitido pelo médico logo após o exame. 

y) A empresa se responsabilizará por efetuar todos os tipos de exames de 
ultrassom, incluindo: adulto, pediátrico e neonatal; 

6.1.5. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do fornecimento. 

 
CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
7.1.   O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 e inciso II, 
§ 4º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

 

7.2.  O contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 
mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no § 1º do artigo 65, também da Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
 
8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente 

CONTRATO correrão por conta do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FMS, PAB, PPI-ECD, 
020701 - Fundo Municipal de Saúde - FMS, 10.301.0020.2161.0000 - Manutenção das Ações de 
Atenção Básica, 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, Atividade 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES 
 
9.1.  As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, 

estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93. 
9.2.  Multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os 

prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da PREFEITURA indicadas 
no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

9.3. Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global 
contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer 
natureza, seja contratual ou legal; 

9.3.1.  As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente 
ou individualmente, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato/ata 
de registro e aplique as demais sanções cabíveis. 

9.3.2.  As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal 8.666/93. 

9.4. A aplicação de multas não elidirá o direito da PREFEITURA de, face ao 
descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ata de registro que vier a 
ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
9.5.  ADVERTÊNCIA 
 
9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
a)  Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, 

desde que acarretem pequeno prejuízo ao Órgão Contratante, independentemente da 
aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo; 

b)  Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade; 

c)  Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento das atividades do Órgão Contratante, desde que não sejam passiveis de 
aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 
9.6.  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 
 



 

 

9.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Cristino Castro 
pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 
procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 

9.6.2. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
Município de Cristino Castro nos seguintes prazos e situações: 

a)  Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
I –  Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na 

licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Órgão Contratante; 
II –  Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação 

da sanção de advertência. 
b)  Por um ano: 
I –  Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido pelo Órgão Contratante. 
c)  Por 02 (dois) anos, quando o contratado: 
I –  Não concluir os serviços contratados; 
II –  Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer 

outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua 
substituição ou correção no prazo determinado pelo Órgão Contratante; 

III –  Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao 
Município de Cristino Castro, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo 
licitatório; 

IV –  Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
V –  Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 

Cristino Castro, em virtude de atos ilícitos praticados; 
VI –  Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução 
deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante. 

 
9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão 
Contratante se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Órgão 
Contratante, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 
acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas de outras sanções 
administrativa. 

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 05 
(cinco) anos. 

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração 
Pública será aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que: 

a)  tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b)  praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
c)  demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

Município, em virtude de atos ilícitos praticados; 
d)  reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de 



 

 

execução deste contrato, sem consentimento prévio do Órgão Contratante, em caso de 
reincidência; 

e)  apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em 
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 

f)  praticarem fato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93. 
9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante 

ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a 
Órgão Contratante propor que seja responsabilizado: 

a)  Civilmente, nos termos do Código Civil; 
b)  Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 

exercício profissional a elas pertinentes; 
c)  Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 
9.8.  Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto da licitação que tenha 

sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 
9.9.  As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, facultada a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com 
exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

9.10.  As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter 
compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

9.11.  O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 77 e 79 
da Lei nº 8.666/93, nos casos: 

I – Administrativamente, nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 

executivos ou de prazos; 
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 

executivos ou de prazos; 
c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do Serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimentos; 
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Órgão 

Contratante; 
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a 

anuência do Órgão Contratante. 
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a 

juízo do Órgão Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos serviços da licitação; 
j) Dissolução da sociedade contratada; 
h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante 

contratado que, a juízo do Órgão Contratante, prejudique a execução do Contrato; 
l) Razões de interesse do Serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

m) Supressão de serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato 
além do limite imposto ao contratado; 

n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Órgão Contratante por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 



 

 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que 
seja normalizada a situação; 

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão 
Contratante, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante 
contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que 
seja normalizada a situação; 

p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, dos serviços da licitação nos prazos 
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que 
seja impeditivo da execução do Contrato. 

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.  

II – Amigavelmente pelas partes. 
III – Judicialmente. 
9.11.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
9.11.2. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do 

Serviço público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso “I” do subitem 9.11, 
sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver 
sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a: 

I – Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 
II – Pagamento do custo de desmobilização. 
9.11.3. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, 

“h” “i”, “j”, “k” “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a 
ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas: 

I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio do Órgão Contratante; 

II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua 
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma 
do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

III – Execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratante dos 
valores das multas e indenizações a ela devida; 

IV –  Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos 
causados ao Órgão Contratante. 

9.11.4. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a 
critério do Órgão Contratante, que poderá dar continuidade aos serviços por execução direta 
ou indireta. 

9.11.5. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se 
a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução dos Serviços 
adquiridos, sem prévia e expressa autorização do Órgão Contratante. 

9.11.6. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, 
senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

9.11.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 



 

 

 
10.1.  Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser 

alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, 
da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993; 

10.2.  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas 
quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, 
preservados que ficam as composições consensuais,  

10.3.  A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos 
Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos 
ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Publica.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO 
 
11.1.  Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para o justo preço da execução dos 
serviços da licitação, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, na forma 
da Legislação. 

11.2.  Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços do Mercado), que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 
insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, 
inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14/02/2001. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
12.1.  Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações 

anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a Ordem de 
Serviços pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de 
Registro de Preços; 

12.2.  A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste 
Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação; 

12.3.  A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos 
Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do 
artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo 
providenciado pela Contratante. 

12.4. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

12.5. È vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto do contrato, para 
qualquer operação financeira, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.  

12.6. A CONTRATADA se obriga a respeitar as normas de segurança e mediante do 
trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação pertinente 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 



 

 

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca da CONTRATANTE, para dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  
E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes 
contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se 
as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas. 

 
Cristino Castro – PI, ____ de _____ de 2021. 

 
 

____________________________   ____________________________ 
CONTRATANTE     CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
 
1ª _________________________________ 
CPF: 

 
2ª _________________________________ 
CPF: 
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ANEXO XI – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS LOCAIS E REGIONAIS 
 

Território de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo os 
municípios: 
 
Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus, Colônia do Gurguéia, Cristino Castro, Currais, Eliseu 
Martins, Manoel Emídio, Palmeira do Piauí, Santa Luz. Avelino Lopes, Curimatá, Júlio Borges, 
Morro Cabeça no Tempo, Parnaguá, Redenção do Gurguéia. Barreiras do Piauí, Corrente, 
Cristalândia do Piauí, Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Riacho Frio, Santa Filomena, São 
Gonçalo do Gurguéia, Sebastião Barros. 
 
 
 


