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ITENS COM PARTICPAÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA: ITEM 13 (COTA PRINCIPAL – 75%) 

ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI – ITEM 13 (COTA RESERVADA – 25%) E DEMAIS ITENS - 

(CONFORME ART. 48, INC. I e III DA LC 147/2014) – SALVO NO ITEM 5.3.2 DO EDITAL 

 
 

PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO 

designada pela Portaria nº 2309/2020 do dia 27/08/2020, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, 

que realizará PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a 

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE 

LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. Consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei 

Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 

3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013.   

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. 

 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 24/09/2020 às 09h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/09/2020 às 10h:00min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/09/2020 às 10h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO: ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 9-9942.1338 

ENDEREÇO: Dr. Demócrito de Souza, n° 26, Nobre - Paulista – PE 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

- BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 

seus Anexos;  

 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

3.3.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal do 

Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição desta Prefeitura Municipal do 

Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

3.3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.ogr.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 3 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da Proposta de Preços, para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de 

compras.  

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital.  

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  
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4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

4.2.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos.  

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto a Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e Encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar;  

4.2.14. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema;  

4.2.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  

4.2.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.2.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

4.2.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de Fechamento iminente dos lances, emitido 

pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 
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findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances;  

 

4.3. FECHAMENTO RANDÔMICO 

 

4.3.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 

ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.3.2. Facultativamente, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação;  

4.3.3. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;  

4.3.4. No prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar via e-mail 

paulistapregao@gmail.com sua habilitação juntamente com a proposta readequada. 

4.3.5. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 

desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação. 

4.3.6. Deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, os documentos de habilitação, para a 

CPL PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

4.3.7. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para 

a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 

a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;  

4.3.8. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no item 4.3.4. Será informado no chat o horário e a data exata em 

que se continuarão os trabalhos;  

4.3.9. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas 

sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente;  

4.3.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 

do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;  

4.3.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação;  

4.3.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço;  

mailto:paulistapregao@gmail.com
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4.3.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 147/2014 e suas alterações, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar 

um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.  

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 
5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão descritos na tabela abaixo: 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  

 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$)  

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

01 

Corante Papanicolau 
EA 36 Identificação do Produto: 
Número do CAS: 64-17-5 
Propriedades Físico-Químicas: Estado 
Físico: Líquido; Cor: verde a rosa; 
Solubilidade: Solúvel em água. 
Composição (Inflamável / Irritante): 
Eosina Amarelada, Verde Luz, Bismark 
Brown, Biebrich Scarlet, Ácido 
Fosfotungstico, Carbonato de Lítio e 
Álcool Etílico. 
Estabilidade: O produto é estável 
quando armazenado e manuseado 
adequadamente. Condições Adversas: 
Evitar exposição à luz solar direta. O 
produto se mantém estável durante o 
seu prazo de validade se mantido entre 
20 e 30ºC. 

Emb de 
1000mL 

LITROS 12 70,30 843,60 

02 

Bálsamo do Canadá Identificação do 
Produto: Número do CAS: 8007-47-4 
Bálsamo do Canadá é amorfo quando 
seco. Uma vez que não cristaliza com o 
envelhecimento, suas propriedades 
ópticas não se deterioram. Entretanto, 
possui pouca resistência térmica e a 
solventes. 

Emb de 
100ml  

LITROS 12 40,00 480,00 

03 

Corante Panótico 3 X 500ML Registro 
no Ministério da Saúde: 
100.970.10105. 
Reagentes: 
- Panótico rápido n 1: compõe-se por 
uma solução de triarilmetano a 0,1%. 
- Panótico rápido n 2: compõe-se por 
uma solução de xantenos a 0,1% 
- Panótico rápido n 3: compõe-se por 
uma solução de tiazinas a 0,1% 

Kit com 3 
frascos de 

500 ml 
KIT 12 29,99 359,88 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_amorfo
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04 

Tubo para Centrifuga Tipo Falcon em 
Polipropileno 15ml Tubos de fundo 
cônico para centrífuga com tampa 
rosqueável. Material em 
polipropileno. Tampa e tubo 
autoclavável a 121°C, 15 PSI, 15 min. 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 300 0,56 168,00 

05 

Tubo Coleta de Sangue Roxo EDTA 4ml 
Tubo para coleta de Sangue a Vácuo K3 
EDTA. Tamanho do tubo: 13x75mm 
Volume: 4 ml; Diâmetro: 12,7 x 75mm. 
Tampa com vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Estado do Coagulante: 
Spray seco. Material:  
plástico ou vidro. 

Emb.com 
100 UND.s 

 
CAIXA 2500 0,64 1.600,00 

06 

Tubo de Coleta de sangue vermelho 
siliconizado (seco) 4 ml Material: 
Plástico ou vidro. Diâmetro: 12,7 mm x 
75 mm (vidro); 13mm x 75mm 
(plástico). Aditivo: Seco ativador de 
coágulo; Tampa com vedação perfeita 
para manipulação, transporte e 
centrifugação. 

Emb.  com 
100 UND.s 

 
CAIXA 600 0,61 366,00 

07 

Torniquete Garrote Torniquete em 
borracha sintética, sem látex, 
descartável, para estase venosa, livre 
de proteínas que causam alergia. Não 
estéril. 

Emb. com 
100 UND.s 
 em tiras 

CAIXA 200 6,95 1.390,00 

08 

Adaptador para Agulha de coleta a 
vácuo Adaptador plástico, reutilizável, 
não estéril, para agulha de coleta de 
sangue a vácua e tubos 13 mm e 16 
mm, flange, dispositivo de segurança 
junto a base do adaptador. 
Registro do Ministério da Saúde: 
10033430513. 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 2400 0,23 552,00 

09 

Agulha para coleta de sangue a vácuo 
25X7 Agulha de coleta a vácuo - 22 G x 
1" 25 x 0.7Comercializado em 
embalagens com 100 unidades 
embaladas individualmente. 
O suporte não acompanha a agulha. 
A agulha pode ser utilizada por 
qualquer suporte padrão para esta 
finalidade. 

Emb.com 
100 UND.s 

CAIXA 2400 0,41 984,00 

10 

Caixa Coletora 3 Litros Perfurocortante 
Composto de papel resistente e saco 
plástico resistente. 
- Capacidade total: 3L. O Kit é 
constituído de: sacola plástica amarela 
+ fundo rígido + cinta lateral + coletor 
semi-montado + bandeja interna. 
Trava de segurança em todos os 
tamanhos. Disponível na cor amarela. 
Descartável e de uso único. Produzida 
de acordo com o NBR 13853 de 

Emb. com 
10 UND.s 

CAIXA 100 1,87 187,00 
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11 

Blood Stop Bandagem curativo 
Antisséptico Uso após punções. 
Redondo 25 mm de diâmetro. 
Bandagem adulto. 

Emb. com 
200 UND.s 

CAIXA 4000 0,02 80,00 

12 

Tubo de Ensaio em Polipropileno Tubo 
de Ensaio em Polipropileno, 
transparente, capacidade de 5 ml, 
medida 12x75 mm. 

Emb. com 
500 UND.s 

CAIXA 10000 0,49 4.900,00 

13  
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 2500 68,74 171.850,00 

14 

Coletor universal para amostras 
biológicas. Pote coletor universal com 
tampa de rosca. Capacidade 50ml. 
Embalado individualmente 

Potes com 
capacidade 

de 50ml 
cada 

UND 40000 0,28 11.200,00 

 
 

COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR MÉDIO 
UNITÁRIO (R$)  

VALOR MÉDIO 
TOTAL (R$) 

13  
(REF. ITEM 
15 NO BLL) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 7500 68,74 515.550,00 

 
5.2. Na disputa do item 13 (cota principal – 75%) será permitida a participação de empresas em AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 

5.3. Na disputa dos DEMAIS ITENS será participação apenas a participação de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI, 

conforme preceitua o art. 48, inc. I e III da LC nº 147/2014. 

 

5.3.1 A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preços a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como no campo próprio da proposta 

de preços. 

5.3.2 No que se refere ao item 5.3 do edital, será permitido o cadastramento de propostas de preços no sistema BLL de 

empresa de porte maior, no entanto, sua participação na disputa do(s) item(s) ocorrerá apenas se não houver nenhuma 

ME/EPP/MEI cadastrada da participação do(s) item(ns). 

 

6 – DO PREÇO ESTIMADO 

 

6.1. O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 710.510,48 (setecentos e dez mil quinhentos e dez 

reais e quarenta e oito centavos), definido através das cotações feitas pelo setor de cotação de preços: 
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6.2 As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com preços unitários ou totais acima do orçado 

pela administração serão automaticamente desclassificadas. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. As despesas decorrentes do objeto deste edital não necessitam de dotação orçamentária prévia, por se tratar de ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO. 

 

7.2 Tratando-se de Registros de Preços, os desembolsos obedecerão à inteira conveniência da Administração, segundo as 

necessidades das instituições beneficiárias, ao longo do período de vigência do registro de preços: 

 

7.2.1 Cabe observar que a administração não se obriga à aquisição dos itens registrados, nem a fazê-lo pelo quantitativo 

total previsto. Dessa forma o valor total obtido na licitação deve ser considerado somente como previsão de futuras e 

eventuais despesas, em conformidade com o disposto no § 4° do Art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

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

 

8.2. Na proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP.  

 

8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas neste edital; 

 

8.4. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da Proposta de 

Preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais 

anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de 
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habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária; E deverá atender as seguintes 

exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;  

9.2.4. Que após a fase de lances permanecerem com os preços unitários ou globais superiores ao estimado pela 

administração. 

9.2.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;  

 

10.2. Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPP’s, conforme Lei Complementar 

147/14, ou seja, desde que o vencedor não tenha declarado condição de ME/EPP e exista proposta de ME/EPP dentro da 

margem de 5% da proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar. 

Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  

 

10.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor; 
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10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

10.5 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 

que seja obtido melhor preço;  

 

10.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Como condição prévia à habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação em licitação ou na futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na 

ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

11.6.1.1. Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, bem como o Decreto 

nº 48.809, de 14 de março de 2020, do Estado de Pernambuco e Decreto Municipal nº 024/2020 de 16 de março de 2020 

do Município do Paulista, os quais declaram situação de emergência em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19), a comprovação da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial descrita no 

subitem 11.6.1 poderá ser atentida pela apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica, caso 

esta primeira esteja com restrição de emissão pelo órgão. 

11.6.1.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica. 

 

11.7 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.7.1 Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.7.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 
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1) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

2) Descrição do objeto contratado; 

3) Prazo de execução do trabalho; 

4) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.7.3 Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

 

11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO II deste edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO III deste edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

12.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dias úteis ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será 

dirigida à autoridade subscritora do edital.  

 

12.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou providências relacionados 

ao ato convocatório do pregão pela forma supracitada no item 12.1. 

 

12.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital; 

 

12.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

12.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua 

intenção de recorrer, quando oportunizado pelo Pregoeiro, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 

http://www.bll.org.br/
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juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

 

12.6 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

12.7 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 

 

12.8 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 

12.9 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a adjudicação 

ficará a cargo da autoridade competente.  

 

13.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

 

14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, sendo 

documento vinculativo obrigacional; 

 

14.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o Contrato, sem 

justificativa por escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 

81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante 

vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

14.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas quantidades 

indicadas item 5 deste Edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com suas necessidades. 
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15 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

15.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação; 

 

16 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

16.1.  A Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos termos do 

Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

17 – DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP  

 

17.1. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

 

17.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

17.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

17.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

17.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 

18 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

18.1. É participante deste registro de preços, apenas, a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

18.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

Registro de Preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste Registro de Preços. 

 

19 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013. 

 

19.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 16 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

19.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

19.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

19.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
19.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP   

 
20.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

20.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

20.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

20.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

20.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

20.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 

20.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

21.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

21.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

21.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 
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21.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

21.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

21.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

22 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

22.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório 

da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-

se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por correspondência 

com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na ata, caso não aceitas as razões do 

pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto do edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 
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23 – DO CONTRATO 

 

23.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato. 

 

23.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por 

procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

23.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

23.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

23.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

24 – LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

24.1 Os insumos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação via fax/e-mail com 

a cópia da respectiva nota de empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, localizado na Rua Abílio 

Muniz, 111 A, Janga, Paulista – PE Fone: (81) 9 9877-5582 no horário de 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante 

prévio agendamento telefônico. 

 

25 – DO PAGAMENTO  

 

25.1 A Secretaria Municipal de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital; 

 

25.2. O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do 

material especificado no empenho de compras e/ou contrato de fornecimento, conforme o caso, devidamente atestada no 

seu recebimento. 

 

25.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 

com as especificações constantes neste edital. 
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26 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

26.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

26.1.1 Constituem obrigações da contratante: 

26.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

26.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

26.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nas cláusulas contratuais; 

26.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

26.1.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

26.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste edital; 

26.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais; 

26.1.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

26.1.9 O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

27.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais definidos em outras cláusulas e condições deste edital, a empresa a 

ser contratada deverá:  

 

27.1.1 Entregar os materiais no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 

27.1.2 Manter garantia, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações exigidas neste edital; 

27.1.3 Arcar com os ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, regulamentares 

e contratuais; 

27.1.4 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste edital, inclusive despesas como frete, seguro e outras inerentes ao 

deslocamento dos equipamentos até os locais onde serão entregues os equipamentos; 

27.1.5 Responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos objeto do certame, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

27.1.6 Entregar os materiais com certificado de garantia; 

27.1.7 Observar os termos do Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos 

produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; 
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27.1.8 Informar imediatamente à administração as alterações de dados do fornecedor, como, por exemplo, endereços, 

telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação da administração com o fornecedor; 

27.1.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando da entrega dos equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

27.1.10 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

28 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

28.1. A Fiscalização/Gestão do contrato ficará a cargo do gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

28.2. À Secretaria de Saúde é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

28.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Saúde, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

 

29 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

29.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

29.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

29.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

29.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
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30 – DAS PENALIDADES  

 

30.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

30.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório 

e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

30.3 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

30.4 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

30.5 - Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

30.6 - Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

30.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
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30.8 - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

31 – DO FORO 

 

31.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto deste instrumento, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue.   

 

 

32 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

32.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, 09 de setembro de 2020. 

 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES                                                                             JOSÉ FREIRE A. JUNIOR – OAB/PE 11.831 

PREGOEIRO       ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 

NESTE TERMO.  

 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
 

O Centro de Endemias e Análise Médicas do Paulista - CEAMP, o Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA e o 

Serviço de Atendimento Especializado - SAE oferecem serviços fundamentais importância no contexto epidemiológico. A 

informação é o principal produto de um laboratório de análises clínicas, materializando-se na entrega do laudo para os 

usuários, garantindo a continuidade do cuidado e fornecendo informações epidemiológicas para o planejamento e 

organização dos serviços. Enquanto que o CTA/SAE assumem como compromisso a promoção do acesso da população ao 

diagnóstico e à prevenção do HIV e das demais Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST na rede pública de saúde. Num 

contexto de pouco conhecimento sobre a aids e de intenso preconceito contra as pessoas afetadas pela epidemia, esses 

serviços trouxeram inovações importantes para a prática dos serviços de saúde, como a possibilidade de realização da 

testagem de forma anônima e a instituição do aconselhamento como sua atividade central. 

 

Com o crescimento da rede de saúde do Município e uma maior complexidade nos serviços ofertados à 

população, o CEAMP e o CTA/SAE possuem a necessidade de melhoria de suas estruturas, bem como, compras de materiais 

de referência para análise laboratorial que são essenciais para obtenção de um diagnóstico fidedigno, ajudando na política 

de prevenção para a população junto à Rede de Saúde.  

 

Neste cenário propomos tanto para o Laboratório Municipal, quanto para o Centro de Testagem e 

Aconselhamento uma nova interface operacional voltada à potencialização tanto da Atenção à Saúde quanto da Vigilância 

em Saúde, com novos equipamentos e com uma integração completa das intervenções, dentro de uma filosofia moderna e 

atual do setor. 
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO UND QUANT. VLR UNIT VLR TOTAL   

01 

Corante Papanicolau 
EA 36 Identificação do Produto: 
Número do CAS: 64-17-5 
Propriedades Físico-Químicas: Estado 
Físico: Líquido; Cor: Verde a rosa; 
Solubilidade: Solúvel em água. 
Composição (Inflamável / Irritante): 
Eosina Amarelada, Verde Luz, Bismark 
Brown, Biebrich Scarlet, Ácido 
Fosfotungstico, Carbonato de Lítio e 
Álcool Etílico. 
Estabilidade: O produto é estável 
quando armazenado e manuseado 
adequadamente. Condições Adversas: 
Evitar exposição à luz solar direta. O 
produto se mantém estável durante o 
seu prazo de validade se mantido entre 
20 e 30ºC. 

Emb de 
1000mL 

LITROS 12 70,30 843,60 

02 

Bálsamo do Canadá Identificação do 
Produto: Número do CAS: 8007-47-4 
Bálsamo do Canadá é amorfo quando 
seco. Uma vez que não cristaliza com o 
envelhecimento, suas propriedades 
ópticas não se deterioram. Entretanto, 
possui pouca resistência térmica e a 
solventes. 

Emb de 
100ml  

LITROS 12 40,00 480,00 

03 

Corante Panótico 3 X 500ML Registro no 
Ministério da Saúde: 100.970.10105. 
Reagentes: 
- Panótico rápido n 1: compõe-se por 
uma solução de triarilmetano a 0,1%. 
- Panótico rápido n 2: compõe-se por 
uma solução de xantenos a 0,1% 
- Panótico rápido n 3: compõe-se por 
uma solução de tiazinas a 0,1% 

Kit com 3 frascos 
de 500 ml 

KIT 12 29,99 359,88 

04 

Tubo para Centrifuga Tipo Falcon em 
Polipropileno 15ml Tubos de fundo 
cônico para centrífuga com tampa 
rosqueável. Material em 
polipropileno. Tampa e tubo 
autoclavável a 121°C, 15 PSI, 15 min. 

Emb. com 100 
UND.s 

CAIXA 300 0,56 168,00 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_amorfo
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05 

Tubo Coleta de Sangue Roxo EDTA 4ml 
Tubo para coleta de Sangue a Vácuo K3 
EDTA. Tamanho do tubo: 13x75mm 
Volume: 4 ml; Diâmetro: 12,7 x 75mm. 
Tampa com vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Estado do Coagulante: 
Spray seco. Material:  
plástico ou vidro. 

Emb.com 100 
UND.s 

 
CAIXA 2500 0,64 1.600,00 

06 

Tubo de Coleta de sangue vermelho 
siliconizado (seco) 4 ml Material: 
Plástico ou vidro. Diâmetro: 12,7 mm x 
75 mm (vidro); 13mm x 75mm 
(plástico). Aditivo: Seco ativador de 
coágulo; Tampa com vedação perfeita 
para manipulação, transporte e 
centrifugação. 

Emb.  com 100 
UND.s 

 
CAIXA 600 0,61 366,00 

07 

Torniquete Garrote Torniquete em 
borracha sintética, sem látex, 
descartável, para estase venosa, livre de 
proteínas que causam alergia. Não 
estéril. 

Emb. com 100 
UND.s 

 em tiras 
CAIXA 200 6,95 1.390,00 

08 

Adaptador para Agulha de coleta a 
vácuo Adaptador plástico, reutilizável, 
não estéril, para agulha de coleta de 
sangue a vácua e tubos 13 mm e 16 
mm, flange, dispositivo de segurança 
junto a base do adaptador. 
Registro do Ministério da Saúde: 
10033430513. 

Emb. com 100 
UND.s 

CAIXA 2400 0,23 552,00 

09 

Agulha para coleta de sangue a vácuo 
25X7 Agulha de coleta a vácuo - 22 G x 
1" 25 x 0.7Comercializado em 
embalagens com 100 unidades 
embaladas individualmente. 
O suporte não acompanha a agulha. 
A agulha pode ser utilizada por 
qualquer suporte padrão para esta 
finalidade. 

Emb.com 100 
UND.s 

CAIXA 2400 0,41 984,00 

10 

Caixa Coletora 3 Litros Perfurocortante 
Composto de papel resistente e saco 
plástico resistente. 
- Capacidade total: 3L. O Kit é 
constituído de: sacola plástica amarela 
+ fundo rígido + cinta lateral + coletor 
semi-montado + bandeja interna. 
Trava de segurança em todos os 
tamanhos. Disponível na cor amarela. 
Descartável e de uso único. Produzida 
de acordo com o NBR 13853 de 
05/1997. 

Emb. com 10 
UND.s 

CAIXA 100 1,87 187,00 

11 

Blood Stop Bandagem curativo 
Antisséptico Uso após punções. 
Redondo 25 mm de diâmetro. 
Bandagem adulto. 

Emb. com 200 
UND.s 

CAIXA 4000 0,02 80,00 
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12 

Tubo de Ensaio em Polipropileno Tubo 
de Ensaio em Polipropileno, 
transparente, capacidade de 5 ml, 
medida 12x75 mm. 

Emb. com 500 
UND.s 

CAIXA 10000 0,49 4.900,00 

13 
Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 100 
peças 

CAIXA 10000 68,74 687.400,00 

14 

Coletor universal para amostras 
biológicas. Pote coletor universal com 
tampa de rosca. Capacidade 50ml. 
Embalado individualmente 

Potes com 
capacidade de 

50ml cada 
UND 40000 0,28 11.200,00 

 
 

4. DO VALOR ESTIMADO 
 
O de R$ 710.510,48 ( setessentos e dez mil quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos), foi definido através das 

cotações feitas pelo Setor de Cotação. 

 
5.  CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
 

5.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência não necessitam de dotação orçamentária prévia, por se 

tratar de ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 

5.2 Tratando-se de Registros de Preços, os desembolsos obedecerão à inteira conveniência da Administração, segundo as 

necessidades das Instituições Beneficiárias, ao longo do período de vigência do registro de preços: 

 

5.2.1 Cabe observar que a administração não se obriga à aquisição dos itens registrados, nem a fazê-lo pelo quantitativo 

total previsto. Dessa forma o valor total obtido na licitação deve ser considerado somente como previsão de futuras e 

eventuais despesas, em conformidade com o disposto no § 4° do Art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

 

6. LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

6.1 Os insumos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação via fax/Email com a 

cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, localizado na Rua Abílio 

Muniz, 111 A, Janga, Paulista – PE Fone: (81) 99877-5582 no horário de 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante 

prévio agendamento telefônico. 

 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
7.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

7.1.1 Entregar os materiais no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
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7.1.2 Manter garantia, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações exigidas neste Termo 

de Referência como também no Edital; 

7.1.3 Arcar com os ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, regulamentares e 

contratuais; 

7.1.4 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência, inclusive despesas como frete, seguro e outras 

inerentes ao deslocamento dos equipamentos até os locais onde serão entregues os equipamentos; 

7.1.5 Responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos objeto do certame, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

7.1.6 Declarar, detalhadamente, a garantia dos materiais cotados, cujo prazo não poderá ser inferior ao definido neste 

Termo de Referência, contado a partir da data do recebimento definitivo; 

7.1.7 Entregar os materiais com Certificado de Garantia; 

7.1.8 Observar os termos do Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos 

produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; 

7.1.9 Informar imediatamente à administração as alterações de dados do fornecedor, como, por exemplo, endereços, 

telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação da administração com o fornecedor; 

7.1.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando da entrega dos equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

7.1.11 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

8.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

8.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nas cláusulas contratuais; 

8.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

8.1.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

8.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste termo de referência; 

8.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais; 

8.1.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 
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8.1.9 O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 
9. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do 

certame. 

 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente entregue, 

conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado 

o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste Termo. 

 

10.2 A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

11.2 À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

11.3 A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 
12. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

12.1 A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gerenciador da ata de registro de preços e deverá: 

 

12.2 Assinar a ata de registro de preços;  

 

12.3 Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

 

12.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 
13. PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1 O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 
14. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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14.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos termos do 

art. 57  da Lei nº 8.666/93. 

 
15. DAS PENALIDADES 
 
15.1  Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

15.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

c) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total contratado, 

por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

d) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero 

vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 (cinco) 

dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não 

abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

15.3 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

15.4 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

15.5 - Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

15.6 - Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
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15.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

15.8 - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 
 

Paulista, 12 de Agosto  de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FABIANA DAMO BERNART 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIO DIOGO DA SILVA 
Superintendente de Vigilância em Saúde 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

REF. PROCESSO Nº 147/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 147/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019, 

a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO 

COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019. 
 
 
CNPJ/CPF: 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019 

                                              

De um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, inscrito no CNPJ/MF nº 09.251.115/0001-23, com sede 

na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, CNPJ sob o nº 09.251.115/0001-23, 

representado pela Secretária, Srª Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, portadora da Cédula de 

Identidade n° 7.032.504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.682.224-33, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado 

CONTRATADO. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE 

SAÚDE, consubstanciado nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 

2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 

alterações posteriores, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 

bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os 

preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante sistema de registro de preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, 

instituída por meio da Portaria nº 2309/2020 do dia 27/08/2020. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do pregão eletrônico nº 055/2019, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 35 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE 

LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, de acordo com as especificações e nas respectivas 

quantidades.  

 

2.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do LICITANTE VENCERDOR são os seguintes:  

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  

 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$)  
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

Corante Papanicolau 
EA 36 Identificação do Produto: 
Número do CAS: 64-17-5 
Propriedades Físico-Químicas: Estado 
Físico: Líquido; Cor: verde a rosa; 
Solubilidade: Solúvel em água. 
Composição (Inflamável / Irritante): 
Eosina Amarelada, Verde Luz, Bismark 
Brown, Biebrich Scarlet, Ácido 
Fosfotungstico, Carbonato de Lítio e 
Álcool Etílico. 
Estabilidade: O produto é estável 
quando armazenado e manuseado 
adequadamente. Condições Adversas: 
Evitar exposição à luz solar direta. O 
produto se mantém estável durante o 
seu prazo de validade se mantido entre 
20 e 30ºC. 

Emb de 
1000mL 

LITROS 12   

02 

Bálsamo do Canadá Identificação do 
Produto: Número do CAS: 8007-47-4 
Bálsamo do Canadá é amorfo quando 
seco. Uma vez que não cristaliza com o 
envelhecimento, suas propriedades 
ópticas não se deterioram. Entretanto, 
possui pouca resistência térmica e a 
solventes. 

Emb de 
100ml  

LITROS 12   

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_amorfo
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03 

Corante Panótico 3 X 500ML Registro 
no Ministério da Saúde: 
100.970.10105. 
Reagentes: 
- Panótico rápido n 1: compõe-se por 
uma solução de triarilmetano a 0,1%. 
- Panótico rápido n 2: compõe-se por 
uma solução de xantenos a 0,1% 
- Panótico rápido n 3: compõe-se por 
uma solução de tiazinas a 0,1% 

Kit com 3 
frascos de 

500 ml 
KIT 12   

04 

Tubo para Centrifuga Tipo Falcon em 
Polipropileno 15ml Tubos de fundo 
cônico para centrífuga com tampa 
rosqueável. Material em 
polipropileno. Tampa e tubo 
autoclavável a 121°C, 15 PSI, 15 min. 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 300   

05 

Tubo Coleta de Sangue Roxo EDTA 4ml 
Tubo para coleta de Sangue a Vácuo K3 
EDTA. Tamanho do tubo: 13x75mm 
Volume: 4 ml; Diâmetro: 12,7 x 75mm. 
Tampa com vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Estado do Coagulante: 
Spray seco. Material:  
plástico ou vidro. 

Emb.com 
100 UND.s 

 
CAIXA 2500   

06 

Tubo de Coleta de sangue vermelho 
siliconizado (seco) 4 ml Material: 
Plástico ou vidro. Diâmetro: 12,7 mm x 
75 mm (vidro); 13mm x 75mm 
(plástico). Aditivo: Seco ativador de 
coágulo; Tampa com vedação perfeita 
para manipulação, transporte e 
centrifugação. 

Emb.  com 
100 UND.s 

 
CAIXA 600   

07 

Torniquete Garrote Torniquete em 
borracha sintética, sem látex, 
descartável, para estase venosa, livre 
de proteínas que causam alergia. Não 
estéril. 

Emb. com 
100 UND.s 
 em tiras 

CAIXA 200   

08 

Adaptador para Agulha de coleta a 
vácuo Adaptador plástico, reutilizável, 
não estéril, para agulha de coleta de 
sangue a vácua e tubos 13 mm e 16 
mm, flange, dispositivo de segurança 
junto a base do adaptador. 
Registro do Ministério da Saúde: 
10033430513. 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 2400   

09 

Agulha para coleta de sangue a vácuo 
25X7 Agulha de coleta a vácuo - 22 G x 
1" 25 x 0.7Comercializado em 
embalagens com 100 unidades 
embaladas individualmente. 
O suporte não acompanha a agulha. 
A agulha pode ser utilizada por 
qualquer suporte padrão para esta 
finalidade. 

Emb.com 
100 UND.s 

CAIXA 2400   
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10 

Caixa Coletora 3 Litros Perfurocortante 
Composto de papel resistente e saco 
plástico resistente. 
- Capacidade total: 3L. O Kit é 
constituído de: sacola plástica amarela 
+ fundo rígido + cinta lateral + coletor 
semi-montado + bandeja interna. 
Trava de segurança em todos os 
tamanhos. Disponível na cor amarela. 
Descartável e de uso único. Produzida 
de acordo com o NBR 13853 de 
05/1997. 

Emb. com 
10 UND.s 

CAIXA 100   

11 

Blood Stop Bandagem curativo 
Antisséptico Uso após punções. 
Redondo 25 mm de diâmetro. 
Bandagem adulto. 

Emb. com 
200 UND.s 

CAIXA 4000   

12 

Tubo de Ensaio em Polipropileno Tubo 
de Ensaio em Polipropileno, 
transparente, capacidade de 5 ml, 
medida 12x75 mm. 

Emb. com 
500 UND.s 

CAIXA 10000   

13  
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 2500   

14 

Coletor universal para amostras 
biológicas. Pote coletor universal com 
tampa de rosca. Capacidade 50ml. 
Embalado individualmente 

Potes com 
capacidade 

de 50ml 
cada 

UND 40000   

 

COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$)  
VALOR TOTAL 

(R$) 

13  
(REF. ITEM 
15 NO BLL) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 7500   

 
3.2. O valor total da presente Ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 38 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1 A fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo do gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

5.2. À Secretaria Municipal de Saúde é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

5.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Saúde, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA   

 

6.1 Os insumos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação via fax/e-mail com a 

cópia da respectiva nota de empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, localizado na Rua Abílio 

Muniz, 111 A, Janga, Paulista – PE Fone: (81) 9 9877-5582 no horário de 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante 

prévio agendamento telefônico. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Secretaria Municipal de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta ata; 

 

7.2. O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do 

material especificado no empenho de compras e/ou contrato de fornecimento, conforme o caso, devidamente atestada no 

seu recebimento. 
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7.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 

com as especificações constantes nesta ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1 Entregar os materiais no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 

8.1.2 Manter garantia, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações exigidas nesta ata; 

8.1.3 Arcar com os ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, regulamentares e 

contratuais; 

8.1.4 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta ata, inclusive despesas como frete, seguro e outras inerentes ao 

deslocamento dos equipamentos até os locais onde serão entregues os equipamentos; 

8.1.5 Responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos objeto do certame, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

8.1.6 Entregar os materiais com certificado de garantia; 

8.1.7 Observar os termos do Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos 

produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; 

8.1.8 Informar imediatamente à administração as alterações de dados do fornecedor, como, por exemplo, endereços, 

telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação da administração com o fornecedor; 

8.1.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando da entrega dos equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

8.1.10 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

9.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

9.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

9.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nas cláusulas contratuais; 

9.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

9.1.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
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9.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas nesta ata; 

9.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

9.1.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

9.1.9 O recebimento do objeto desta ata será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA. 

 

10.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 

 

11.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
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11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À SECRETARIA DE SAÚDE, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de qualquer 

forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório 

da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-

se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por correspondência 

com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não aceitas as razões 

do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 
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15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços. 

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

16.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
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d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório 

e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

16.3 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

16.4 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

16.5 - Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

16.6 - Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

16.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

16.8 - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

 

Srª Fabiana Damo Bernart                                                                                                                Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária de Saúde                   
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2019 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA 

PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO 

OUTRO LADO A EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

 

De um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município do Paulista, inscrito no CNPJ/MF nº 09.251.115/0001-23, com sede 

na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, CNPJ sob o nº 09.251.115/0001-23, 

representado pela Secretária, Srª Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, portadora da Cédula de 

Identidade n° 7.032.504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.682.224-33, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominado 

CONTRATADO, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 147/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019, da proposta de preços da contratada e 

mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si 

e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às 

normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 

2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, 

subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições 

estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no pregão para registro de preços, e da ata publicada no 

DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e 

reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente 

instrumento na licitação realizada sob a modalidade de pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 47 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

Sistema de registro de preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da portaria nº 2309/2020 do dia 

27/08/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, com todos os seus anexos; 

 

b) Ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE LABORATORIAL PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em 

conformidade com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR   

 

5.1. O valor total do presente contrato será de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  

 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$)  
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

Corante Papanicolau 
EA 36 Identificação do Produto: 
Número do CAS: 64-17-5 
Propriedades Físico-Químicas: Estado 
Físico: Líquido; Cor: verde a rosa; 
Solubilidade: Solúvel em água. 
Composição (Inflamável / Irritante): 
Eosina Amarelada, Verde Luz, Bismark 
Brown, Biebrich Scarlet, Ácido 
Fosfotungstico, Carbonato de Lítio e 

Emb de 
1000mL 

LITROS 12   
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Álcool Etílico. 
Estabilidade: O produto é estável 
quando armazenado e manuseado 
adequadamente. Condições Adversas: 
Evitar exposição à luz solar direta. O 
produto se mantém estável durante o 
seu prazo de validade se mantido entre 
20 e 30ºC. 

02 

Bálsamo do Canadá Identificação do 
Produto: Número do CAS: 8007-47-4 
Bálsamo do Canadá é amorfo quando 
seco. Uma vez que não cristaliza com o 
envelhecimento, suas propriedades 
ópticas não se deterioram. Entretanto, 
possui pouca resistência térmica e a 
solventes. 

Emb de 
100ml  

LITROS 12   

03 

Corante Panótico 3 X 500ML Registro 
no Ministério da Saúde: 
100.970.10105. 
Reagentes: 
- Panótico rápido n 1: compõe-se por 
uma solução de triarilmetano a 0,1%. 
- Panótico rápido n 2: compõe-se por 
uma solução de xantenos a 0,1% 
- Panótico rápido n 3: compõe-se por 
uma solução de tiazinas a 0,1% 

Kit com 3 
frascos de 

500 ml 
KIT 12   

04 

Tubo para Centrifuga Tipo Falcon em 
Polipropileno 15ml Tubos de fundo 
cônico para centrífuga com tampa 
rosqueável. Material em 
polipropileno. Tampa e tubo 
autoclavável a 121°C, 15 PSI, 15 min. 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 300   

05 

Tubo Coleta de Sangue Roxo EDTA 4ml 
Tubo para coleta de Sangue a Vácuo K3 
EDTA. Tamanho do tubo: 13x75mm 
Volume: 4 ml; Diâmetro: 12,7 x 75mm. 
Tampa com vedação perfeita para 
manipulação, transporte e 
centrifugação. Estado do Coagulante: 
Spray seco. Material:  
plástico ou vidro. 

Emb.com 
100 UND.s 

 
CAIXA 2500   

06 

Tubo de Coleta de sangue vermelho 
siliconizado (seco) 4 ml Material: 
Plástico ou vidro. Diâmetro: 12,7 mm x 
75 mm (vidro); 13mm x 75mm 
(plástico). Aditivo: Seco ativador de 
coágulo; Tampa com vedação perfeita 
para manipulação, transporte e 
centrifugação. 

Emb.  com 
100 UND.s 

 
CAIXA 600   

07 

Torniquete Garrote Torniquete em 
borracha sintética, sem látex, 
descartável, para estase venosa, livre 
de proteínas que causam alergia. Não 
estéril. 

Emb. com 
100 UND.s 
 em tiras 

CAIXA 200   

08 
Adaptador para Agulha de coleta a 
vácuo Adaptador plástico, reutilizável, 

Emb. com 
100 UND.s 

CAIXA 2400   

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_amorfo
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não estéril, para agulha de coleta de 
sangue a vácua e tubos 13 mm e 16 
mm, flange, dispositivo de segurança 
junto a base do adaptador. 
Registro do Ministério da Saúde: 
10033430513. 

09 

Agulha para coleta de sangue a vácuo 
25X7 Agulha de coleta a vácuo - 22 G x 
1" 25 x 0.7Comercializado em 
embalagens com 100 unidades 
embaladas individualmente. 
O suporte não acompanha a agulha. 
A agulha pode ser utilizada por 
qualquer suporte padrão para esta 
finalidade. 

Emb.com 
100 UND.s 

CAIXA 2400   

10 

Caixa Coletora 3 Litros Perfurocortante 
Composto de papel resistente e saco 
plástico resistente. 
- Capacidade total: 3L. O Kit é 
constituído de: sacola plástica amarela 
+ fundo rígido + cinta lateral + coletor 
semi-montado + bandeja interna. 
Trava de segurança em todos os 
tamanhos. Disponível na cor amarela. 
Descartável e de uso único. Produzida 
de acordo com o NBR 13853 de 
05/1997. 

Emb. com 
10 UND.s 

CAIXA 100   

11 

Blood Stop Bandagem curativo 
Antisséptico Uso após punções. 
Redondo 25 mm de diâmetro. 
Bandagem adulto. 

Emb. com 
200 UND.s 

CAIXA 4000   

12 

Tubo de Ensaio em Polipropileno Tubo 
de Ensaio em Polipropileno, 
transparente, capacidade de 5 ml, 
medida 12x75 mm. 

Emb. com 
500 UND.s 

CAIXA 10000   

13  
COTA 

RESERVADA 
(25%) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 2500   

14 

Coletor universal para amostras 
biológicas. Pote coletor universal com 
tampa de rosca. Capacidade 50ml. 
Embalado individualmente 

Potes com 
capacidade 

de 50ml 
cada 

UND 40000   

 
 
 

COTA PRINCIPAL (75%) – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENT. UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$)  
VALOR TOTAL 

(R$) 

13  
(REF. ITEM 
15 NO BLL) 

Tampa para Tubo de Ensaio Formato 
tipo parafuso/flecha; Fabricadas em 
polietileno (PE); 12 mm. 

Emb com 
100 peças 

CAIXA 7500   
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CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1 A fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo do gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

6.2. À Secretaria Municipal de Saúde é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

6.3. A supervisão por parte da Secretaria Municipal de Saúde, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

6.1.1 Entregar os materiais no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e funcionamento; 

6.1.2 Manter garantia, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações exigidas neste 

contrato; 

6.1.3 Arcar com os ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações legais, regulamentares e 

contratuais; 

6.1.4 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato, inclusive despesas como frete, seguro e outras inerentes ao 

deslocamento dos equipamentos até os locais onde serão entregues os equipamentos; 

6.1.5 Responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos objeto do certame, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

6.1.6 Entregar os materiais com certificado de garantia; 

6.1.7 Observar os termos do Código de Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos 

produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; 

6.1.8 Informar imediatamente à administração as alterações de dados do fornecedor, como, por exemplo, endereços, 

telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação da administração com o fornecedor; 

6.1.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

quando da entrega dos equipamentos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde; 

6.1.10 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

7.1  Constituem obrigações da contratante: 

 

7.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

7.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.1.3 Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nas cláusulas contratuais; 

7.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom 

entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

7.1.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

7.1.6 Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste contrato; 

7.1.7 Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

7.1.8 À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

7.1.9 O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA   

 

8.1 Os insumos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação via fax/e-mail com a 

cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista, localizado na Rua Abílio 

Muniz, 111 A, Janga, Paulista – PE Fone: (81) 9 9877-5582 no horário de 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante 

prévio agendamento telefônico. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

9.1. A Secretaria Municipal de Saúde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato; 

 

9.2. O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do 

material especificado no empenho de compras e/ou contrato de fornecimento, conforme o caso, devidamente atestada no 

seu recebimento. 

 

9.3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 

com as especificações constantes neste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

10.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

11.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no parágrafo 

único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL 

 

12.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

13.2.  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 

13.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 147/2019  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

 

 

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 53 de 54 

 

 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº __________________ 
 

   RUBRICA _______________ 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES 

 

14.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Municipal. 

 

14.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório 

e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

14.3 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

14.4 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

14.5 - Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro; 

 

14.6 - Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
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14.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

14.8 - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

15.1. A vigência do contrato será de ____________ meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

 

Srª Fabiana Damo Bernart                                                                                   Representante Legal – Contratada                                                                         
Secretária de Saúde                   


