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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 – SRP Nº 008/2016
PROCESSO Nº 08.00465-00/2015

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA 1 ML),  visando atender à Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUSA através da Divisão de Programas Especiais DPE que subsidiará o Programa
de Hiperdia/Diabetes, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando da
elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS Dia 13/06/2016 às 10:30 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/06/2016 às 10:30 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/06/2016 às 10:30 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 23/06/2016, às 09:30 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3901-2950.
E - mail: c  plequipe2@  hotmail.com
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, Subsolo.
Av: Jorge Teixeira, n°. 1146, Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820 - 116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

O  EDITAL completo  poderá  ser  obtido  pelos  interessados  na  CPL  -  SAÚDE,  em  meio
magnético, mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, de segunda a quinta-feira no
horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 e as sextas-feiras das 08:00 as 14:00 horas
no  endereço  acima,  ou  ainda  pelo  endereço  eletrônico  http://www.portovelho.ro.gov.br
Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901 – 2950 nos horários anteriormente
explicitados.

Porto Velho, 08 de junho de 2016

SIMONE REIS DA SILVA
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941
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EDITAL Nº 013/2016 — SRP 008/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016
PROCESSO Nº 08.00465-00/2015

PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação  Nº001/2016/GAB/SEMUSA/PMPV  de  01/06/2016, publicado  no  Diário
Oficial  do  Município  Nº5.217  de  01/06/2016,  torna  público  para  conhecimento  dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade  PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA
DO TIPO MENOR PREÇO POR ÍTEM  visando atender  à  Secretaria  Municipal  de Saúde-
SEMUSA, o qual será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº
5.504.2005, pelo  Decreto Municipal  nºs 10.300 de 17.02.2006 e  13.707,  de 21.11.2014,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93
(com suas posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais
normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório, cujas propostas deverão ser
entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO.

1.1.  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA 1 ML),  visando atender à Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUSA através da Divisão de Programas Especiais DPE que subsidiará o Programa
de Hiperdia/Diabetes, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos
Anexos I, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando  da
elaboração de suas propostas

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/06/2016 às 10:30 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/06/2016 às 10:30 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/06/2016 às 10:30 horas.;

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 23/06/2016 às 10:30 horas.;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: Especificações Técnicas dos produtos/ Modelo Proposta;
b) Anexo II: Termo de Referência;
c) Anexo III: Modelo de Declaração Independente de Proposta;
d) Anexo IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) Anexo V: Modelo de Declaração quanto ao cumprimento das Normas Relativas ao Trabalho

do Menor;
f) Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preços;
g) Anexo VII: Minuta de Contrato;

2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos, a contar da data da publicação original da Ata de Registro de Preços
no Diário Oficial do Município—DOM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
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2.2. Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido neste Edital  e  seus anexos,  exclusivamente pelo  Sistema de Registro  de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-
se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  internet  será  aberta  por  comando  do
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
designado  Pregoeiro, mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou
transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S/A, no endereço,  www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”.

3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
c  plequipe2@hotmail.com  ;

3.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

3.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e
início da disputa.

3.6. Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio
magnético, na Secretaria de Municipal de Saúde - SEMUSA, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – CPL—SAÚDE, cito à rua: Av Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho -
CEP:  76.820 -  116  –  Porto  Velho  – RO ou no  site  do  Banco  do  Brasil  SA,  no  endereço
eletrônico www.licitaçoes-e.com.br ou ainda, no site da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br;

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes
da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
no  orçamento,  deste exercício  financeiro,  do  Município  de Porto  Velho,  que tem como
Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido, a
seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:
a) P.A: 08.31.10.301.268.2.302 – Apoio ao Programa de Atenção a Saúde dos Portadores de
Hipertensão Arterial e Diabetes Melitus;

FONTE RECURSO: 
01.07 – Recursos do SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
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ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – Material de Consumo

4.2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 617.355,00 (Seiscentos e dezessete mil
trezentos e cinquenta e cinco reais).

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderá  participar  desta  licitação  toda  e  qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

5.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema  eletrônico,  de  modo  que  os
licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao
provedor  do sistema eletrônico –  Banco do Brasil  S/A,  através do portal  de licitações no
endereço eletrônico  www.licitaçoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo de
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 

5.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a
proponente  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas neste Edital;

5.3.1 –  As  empresas  participantes  do  procedimento  licitatório  quando  da  declaração  no
sistema de  que  cumprem todos  os  requisitos  de  habilitação  do  edital,  automaticamente,
estará, declarando, ainda o atendimento aos Anexos III, IV e V (Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo e Declaração
Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho de Menores), deste Edital.

5.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais
das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas
por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas  hipóteses
previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
d) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4.1. Por se tratar de produtos comum, no mercado, não será admitido a participação de
empresas, na condição de consórcios; 

5.5.Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo,
sem  rasuras,  emendas,  ressalvas  ou  entrelinhas,  devendo  aqueles  que  não  forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e
deverão ainda, ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas,  exclusivamente,
por  Tabelião  de  Notas,  ou  ainda,  autenticados  por  servidor  pertencente  à  Comissão
Permanente de licitação – CPL - SAÚDE, mediante apresentação e conferência dos originais.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. CONDUÇÃO DO CERTAME

6.1.1-  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes
atribuições:

I. Coordenar o processo licitatório;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III. Conduzir a sessão pública na Internet;
IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório;
V. Dirigir a etapa de lances;
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII.  Receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade  competente
quando mantiver sua decisão;
VIII. Indicar o vencedor do certame;
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI.  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

6.2. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.2.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

6.2.2.  A  informação  dos  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial  do  site
www.licitacoes e  .   com.br, opção "Acesso Identificado".

6.2.3. A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Banco  do  Brasil,  provedor  do  sistema,  devidamente
justificado.

6.2.4. 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 ao Município
de Porto Velho - RO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

6.2.5.  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.

6.3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

6.3.1.  A  participação  no  certame  se  dará  por  meio  da  digitação  da  senha  pessoal  e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços,  exclusivamente,  por  meio  do  sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

6.3.2. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste
Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que sua
proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

6.3.3. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados;

6.3.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
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6.3.5. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão
Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

7.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico
via internet,  com a divulgação das propostas de preços recebidas,  que deverão estar  em
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e
deverão consignar os dados elencados nos subitens 8.1.1 a 8.1.9, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.2 -  Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes 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.

7.3 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

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

7.5 - 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.

7.6 - 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 de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

7.7  -  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

7.8 -. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.

7.9  - Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  o  Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.10  -  Após  a  fase  de  lances  e/ou  negociação,  se  houver,  a  licitante  vencedora  deverá
readequar os preços unitário e total  dos  Itens,  salientando que serão desclassificadas as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários superiores ao preço de mercado atestado,
pela Administração.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Do envio eletrônico da proposta:

8.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do “licitações-e” até a
data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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8.1.2- Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada
do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da
proposta com o objeto licitado.

8.1.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. 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.

8.1.4-  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.1.5. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 1 (um), alguns ou
todos os Itens, objeto do presente Edital;

8.1.6 - Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos
complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o lici-
tante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes,
endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.

8.1.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos de-
correntes da operação de venda dos produtos, objeto desta licitação, tais como transporte,
mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetiva-
ção do cumprimento das obrigações inerentes ao objeto deste Pregão;

8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do
sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informa-
ções julgadas necessárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais”
do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

8.1.9 - A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante de
participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta original
reajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem
como, àquelas encaminhadas à CPL - SAÚDE por qualquer meio, dentro do prazo estabeleci-
do no item 9.4.2, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.2.1. Das Condições para aceitabilidade

8.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas, especi-
ficamente, com as seguintes condições:

8.2.3.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital, sob pena
de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declaração de inidoneidade);

8.2.4 - A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em 1 (uma)
via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente),
sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as páginas e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa  licitante,  bem  como,
numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes informações:
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I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do licitante, bem
como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito
dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-
se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por Item, em Real, utilizando, no máximo, 2 (duas) ca-
sas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limi-
tado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para
fins de apuração do real valor da proposta;

8.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecuti-
vos da data da sessão de abertura desta licitação.

8.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsá-
vel da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

8.2.7 – Na Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização
dos produtos ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a
marca,  modelo,  referência,  tipo  e  prazo  de  garantia  do  produto  ofertado,  observadas  as
especificações mínimas contidas neste edital.

8.2.8 – Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros  documentos  referentes  aos  produtos  licitados,  enviando-os  em  tempo  hábil,
escaneados  para  o  e-mail  c  plequipe2@hotmail.com, a  fim de  proporcionar  ao  Pregoeiro,
maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; 

8.2.9 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos
sobre  o  produto  ofertado,  bem  como  informações  que  não  constem  em  seu  catálogo,
entretanto,  necessárias  ao  julgamento  objetivo,  conforme  especificações  do  produto
solicitado.

8.2.10 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos;

8.2.11  - Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.2.12 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e  e o disposto neste Edital  e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante
deverá obedecer às exigências editalícias.

8.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:

8.3.1  -  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu
representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o de “menor preço por ITEM", sendo
que as propostas deverão conter preços unitários e totais para cada  Item, sob pena de
desclassificação;

9.1.1  - Os preços unitários e totais referidos no item 9.1, deverão, evidentemente, estar
compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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I -  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem
omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis; que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha
preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes
das dispostas neste Edital, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento ou que não atenderem aos requisitos técnicos básicos indicadas nos Anexos I e
II deste Edital.

II  -  Que  contiverem preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer  natureza  ou
descontos  não  previstos  neste  pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo
perdido;

III -  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e total dos Itens superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado;

9.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

9.3.1. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado para o
ITEM. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os
valores obtidos na proposta inicial.

9.4. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no  SICAF deverão ser  escaneados dos originais,  os  quais  deverão
estar  assinados,  rubricados,  e  enviados  via,  correio-eletrônico,  para  o  e-mail
c  plequipe2@hotmail.com, IMEDIATAMENTE, após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

9.4.1 – Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação
citada  no  item 9.4  quando  apresentada  pela  próxima  colocada  convocada,  poderá  ser
apresentada com data contada a partir de sua convocação. 

9.4.2.  A  proposta  e  os  documentos  apresentados  por  correio-eletrônico  deverão  ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por qualquer
servidor da Comissão Permanente de Licitação – CPL - SAÚDE,  no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada conforme o
item 9.4.1, da data de sua da convocação, para a Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE situada na Av Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho –RO, em
envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016
PROCESSO Nº 08.00465-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

9.5. Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.6. Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de
agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Prego-
eiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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9.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.5 deste Edital, com relação aos benefí-
cios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

9.8. Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as
exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou  o  lance  subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.

9.9.  Ocorrendo a situação a que se refere o item  9.8, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor;

9.10. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da  documentação,  devendo  os  licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação,
sob  pena  de  desclassificação  da  oferta,  bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.11.  No julgamento da habilitação e das propostas, o  Pregoeiro  poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante  despacho  fundamentado,  registrado em ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.12. - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, os licitantes serão de-
clarados vencedores do certame, sendo-lhes adjudicado o objeto.

9.13. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual
estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará,
disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente, após encerramento da sessão
pública.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 - O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

10.1.1.  Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência “on line”,  e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

10.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao
disposto  no parágrafo  2º  do  art.  32 da  Lei  nº  8.666/93,  conforme modelo  constante  no
Anexo IV deste Edital.

10.1.3.  Declaração  de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B.,
Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital.

10.1.4  - O  Proponente  Vencedor  que  não  for inscrito  no  SICAF  ou  no  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das  Declarações
constantes dos subitens 10.1.2 e 10.1.3 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. Habilitação Jurídica:
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a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da  certidão  da  Junta
Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais  e, no caso de sociedades por ações,  acompanhado de
documento  de  eleição  de  seus  administradores.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o
estatuto ou o contrato consolidado;

c)  Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil,  acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d)  Decreto  de autorização,  em se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira,  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados
os seus administradores. 

10.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual (ALVARÁ ou SINTEGRA);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

e) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

f) Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviços  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa fornecida pelo órgão competente,  nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.4– Qualificação técnica:

10.4.1 - O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de
preços,  prova  de  registro  material  emitido  pela  ANVISA  (Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário
Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do
Produto, Cópia Simples;

10.4.2 - Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que
comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), junto ao comprovante de pagamento da
taxa de revalidação do referido registro;
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10.5 – Da Qualificação Econômica—Financeira

10.5.1.  As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras
do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, que comprove a boa
situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade;

10.5.2 As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,  deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.5.2.1. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED. A Autenticação dos livros contábeis digitais será
comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensando a autenticação de que
trata o art. 39 da Lei nº 8.934, conforme designa art. 1º do Decreto nº 8.683/2016.

10.5.2.2.  A escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos seguintes
livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balanços  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.5.2.3. As  exigências  constantes  nos  subitens  10.5.2  e  10.5.2.1,  não  afastam  a
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
devidamente registrados no prazo da Lei, observado ainda o disposto do Art. 1.186, inciso II,
do Código Civil Brasileiro;

10.5.3  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

-  por fotocópia dos Termos de Abertura e  de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.

10.5.4 - Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto
com o  Balanço  atual  e  as  Demonstrações  Contábeis,  análise  devidamente  assinada  pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
       Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 
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SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.5.  Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),  com o
resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.6.  A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1  (um), em qualquer dos
índices constantes do subitem 10.5.5 deste Edital, deverá comprovar capital social registrado
ou  patrimônio líquido  mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de
acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.7  Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial,  expedida  pelo  Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica com data de
expedição limitada a 30 (trinta) dias.

10.6. Disposições Gerais da Habilitação

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não apresentarem quaisquer  dos  documentos
listados  neste  Item  (da  habilitação)  ou  que  apresentarem  documentos  com  data  de
validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados,
ressalvado o disposto na Lei  Complementar 123/2006 e suas alterações pela lei
Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, que diz respeito ao Estatuto Nacional da
Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a
“c”)  e 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  poderá ser substituída pelo Certificado de
Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SEMAD. 

10.6.3. De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3
(alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.4. A  documentação  deverá  ser  apresentada  em  original  ou  por  meio  de  qualquer
processo  de  fotocópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de  Notas  ou  Servidor  da
Comissão Permanente de Licitação – CPL – SAÚDE, mediante apresentação dos originais para
conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a
verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome da empresa  que  irá,  participar  do  presente  certame e,  preferencialmente,  deverão
conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou,
se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto
aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.  A referida comprovação, que é obrigatória,  é de exclusiva responsabilidade do
licitante.

10.6.5.  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem  acima, o  Pregoeiro
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário,
até  a  apuração  de  uma proposta  que  atenda  a  este  Edital,  sendo o  respectivo  licitante
declarado vencedor.
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10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7. Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em língua  estrangeira  deverão  ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

10.6.8. Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua  portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de
Títulos e documentos.

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em que  a  proponente  for  declarada
vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada ao
Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006 pela Lei Complementar Nº 147/ 2014);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado
à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para
assinatura do contrato.

11. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do  Pregão
Eletrônico;

11.1.1. Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até vinte e quatro
(24) horas;
11.1.2. Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências dela
decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame;

11.2. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema,  manifestar  sua  intenção  de
recorrer,  sendo-lhe(s)  concedido  prazo  de  03 (três) dias  para  apresentar  as  razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  dos  seus
interesses; 

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es); 

11.2.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

11.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

11.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;
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11.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito
sem  objeção,  venha  a  apontar,  depois  da  abertura  das  propostas  de  preços,  falhas  ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

11.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE,  localizada  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde-SEMUSA,  cito  à  Av  Jorge
Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-116, Porto Velho/RO, em dias úteis,
no horário de 08:00 às 12:00 horas  e das  14:00 às 18:00, ou ainda, remetidos via
correio eletrônico para o e-mail: cplequipe2@hotmail.com, respeitados os prazos inicialmente
definidos  neste  instrumento,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos  encaminhando  a
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

11.7 –  O  acompanhamento  dos  resultados,  recursos  e  atas  pertinentes  a  este  Pregão
poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br que será atualizado a cada nova etapa constante neste edital.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da adjudicação, homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço.

12.1.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  terá  prazo  de  validade  de  12  (doze)  meses
consecutivos, a contar da data de publicação no DOM.

12.1.2.  Inexistindo manifestação recursal,  o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.3. Decididos os recursos e constatado a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  procedimento  licitatório,  sendo  o
adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo previsto neste edital;

12.1.4. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para que assinem a Ata de Registro  de Preços que,  após cumprimento dos requisitos  de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante, nas
condições estabelecidas.

12.1.5. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de
Registro  de  Preços  nos  prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  caracterizará  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de
preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas neste Edital.

12.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, 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, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do devido processo legal e da
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e
das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante o Município.

12.1.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem. Para tanto,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

15

http://www.portovelho.ro.gov.br/


Processo n.º 08.00465/2015

Fl.________________

Visto______________

os  interessados  deverão  entrar  em  contato  com  o  Departamento  Administrativo  –
DA/SEMUSA, pelo telefone (69) 3901-2941.

12.1.8- Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município,  observadas as
condições nela estabelecidas,  optar  pela  aceitação ou não do fornecimento decorrente  de
adesão,  desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
anteriormente assumidas;

12.1.9- As aquisições ou contratações adicionais  a que se refere o subitem 12.1.7 deste
Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.1.9.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao  quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

12.1.10. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
no Diário Oficial do Município - DOM, ficando disponibilizados durante toda a vigência da
Ata de Registro de Preços.

12.1.11. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação dos
fornecedores constantes na Ata.

12.1.12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

12.1.13. A  licitante  não  estará  obrigada  a  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  quando
convocada  após  o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará obrigada a
fornecer  os produtos  por  todo  período  de  vigência  da  Ata,  sem requerer  reequilíbrio  dos
preços fora do prazo ou condições estabelecidos no Decreto Municipal nº 13.707/2014 art. 34,
§ 2º.

12.1.14.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  Administração,  caracteriza  o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

12.1.15. O disposto no item 12.1.14 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do
art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

12.1.16. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  afirmar  as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição  pretendida,  sendo  assegurado  ao  Detentor  do  Registro  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições,

12.2. DO PREÇO REGISTRADO

12.2.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento
de  reequilíbrio,  conforme  os  artigos  35  e  36  do  Decreto  nº  13.707/2014,  sempre
obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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12.2.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata. 

12.3. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

12.3.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma
negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I -  Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites
encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como
alteração posterior;

II -  Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata
não aceita  reduzir  seu preço ao valor  de mercado,  devendo,  neste  caso,  ser  liberado do
compromisso  assumido,  para  a  convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidades de negociação;

III  -  Se  no  caso  do  inciso  II,  a  negociação  frustrada  se  estender  a  todos  os  demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo nenhum deles reduzido o preço do produto ao
patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação
desejada por meio de outro certame licitatório regular.

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

13.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma
a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

13.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

13.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

13.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação  designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

13.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas neste ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

13.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

13.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;
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13.8.  No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro,
poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

13.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

14. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

14.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de
qualquer forma, o objeto licitado;

15. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, deste edital ou das leis
aplicáveis ao caso;
II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento do registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

15.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente  instruído,  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato
superveniente,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  capaz  de  comprometer  a
perfeita execução contratual;

15.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que
entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como
ensejador da solicitação de cancelamento;

15.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
data.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1- Acompanhar, Fiscalizar, Conferir e Avaliar o objeto do Termo de Referência Anexo II do
edital,  através  de  representantes  designados  pela  SEMUSA (Comissão  de  Recebimento  e
Comissão de Certificação); 

16.2  Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

16.3 Não permitir que outrem execute o objeto do presente Termo de Referência;

16.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

16.5 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do Termo de
Referência, ficando a contratada sujeita a sanções cabíveis;
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16.6 A  CONTRATANTE  por  meio  de  comissão  de  Certificação,  motivará  a  apuração  de
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da contratada;

16.7- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas per-
tinentes, bem como, as previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obri-
gações da Detentora:

17.2. Entregar os Produtos constante no Termo de Referência, Anexo II do Edital em até 30
(trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

17.3. O  Material  deverá  tender  as  normas  do  Ministério  da  Saúde/Vigilância  Sanitária  e
demais  legislações  vigentes,  no que  concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,  embalagem
esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrado na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei Nº
6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

17.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

17.5. A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas ex-
tras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos
seus empregados, resultantes da entrega do produto solicitado;

17.6. Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio
Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para
todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante)

17.7. Emitida Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número do Processo, da Nota de Em-
penho, o nome e número do Banco, Agência e Número da Conta-corrente da CONTRATADA
onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em
Favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
05.903.125/0001-45, Situada na rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-
000 Porto Velho/RO;

17.8 A CONTRATADA deverá comunicar a divisão responsável pela solicitação dos produtos,
no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os mo-
tivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito, sob pena de sanções administrativas;

17.9 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contra-
to, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está obigada a cumprir, sem prévio con-
sentimento por escrito da CONTRATANTE;
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17.10. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de
preço, prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação,
quantidade por embalagem e procedência do produto;

17.11. Por ocasião do recebimento Provisório ou definitivo, caso seja detectado que os mate-
riais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus
anexos, poderá a Administração rejeitá-la, integralmente ou em parte, obrigando-se a empre-
sa CONTRATADA a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

17.12 Todos os produtos deverão se entregues lacrados e na embalagem do fabricante, ocor-
rendo a entrega dos produtos fora do prazo de validade estipulado neste pedido, o fornecedor
será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem qualquer ônus para o CON-
TRATANTE;

17.13.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se
fizerem na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014;

17.14. Toda e qualquer entrega dos produtos fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

17.15. O Presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir, re-
mover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame
em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados  na  sua  fabricação,  de  acordo  com  o  que  determina  o  artigo  nº  69  da  Lei
8.666/93.

18- DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO:

18.1- DA VIGÊNCIA

18.1.1 –  O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

18.2- DO REAJUSTE

18.2.1 – O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente;

19. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

19.1.  Fica terminantemente vedado ao licitante contratado entregar os produtos que sejam
usados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que
apresente tais características;
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19.1.1. O prazo para entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da
data do recebimento de cada Nota de Empenho;

19.2 Os produtos, objeto deste certame, deverão ser entregues no endereço no Almoxarifado
da Secretaria Municipal de Saúde –  SEMUSA, sito á  Av. Governador Jorge Teixeira n°
1146, Bairro Nova Porto Velho, tel: (69) 3901-2950, CEP 76.820-116 – Porto Velho –
RO;

19.3 Os Produtos serão recebidos da seguinte forma:

19.3.1 É de inteira responsabilidade da  CONTRATANTE os procedimentos de recebimento
dos  produtos,  pela  COMISSÃO  DE  RECEBIMENTO,  inserida  na  estrutura  da  SEMUSA,
devidamente instituída por portaria emitida pelo Secretário Municipal de Saúde, a qual goza
de autonomia e prerrogativas legais conforme as leis;

19.3.2 Na entrega do produto deverá ser observado o controle de qualidade de 1ª (primeira)
ordem, também denominado macroscópico. Neste controle, serão observados os seguintes
aspectos:  identificação  do(s)  lote(s),  prazo  de  validade  do(s)  produto(s),  condições  de
embalagem protetora, observação da presença de precipitados, observação do cumprimento
das  especificações  legais  exigidas  para  os  rótulos,  verificação  da  existência  de  bula,
observação  dos  aspectos  físicos  dos  produtos  quanto  possível  (cor,  odor,  uniformidade,
textura, integridade), presença de corpos estranhos, limpidez, turbidez, vazamento(s) entre
outros;

19.3.4  Provisoriamente,  imediatamente  depois  de  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de
posterior  verificação da conformidade dos produtos com as especificações.  O recebimento
suprarreferido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

19.3.5 Definitivamente, depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação,
que não poderá exceder 05 (cinco) dias uteis, salvo caso devidamente justificado, comprovada
a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação;

19.3.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  a  realizada,  consumando-se  o  recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

19.4 Para  a  entrega  dos  produtos  a  empresa  deverá  apresentar,  além  das  exigências
constantes do edital da licitação, as seguintes:

19.4.1 Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra
terminologia empregada para identificar que o produto seja provenientes de reutilização de
material;

19.4.2 Os produtos deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e
demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem,
esterilização dos produtos quando indicado;

19.4.3 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do produto, não excluindo ou reduzindo
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essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

19.5 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Anexo II deste Edital;

19.5.1 Os Produtos deverão estar acondicionados nas embalagens originais e que estejam na
linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso;

19.5.2 Embalagem: O Itens/produtos deverão ser entregue em embalagem original,  em
perfeito  estado  de  conservação,  sem  sinais  de  violação,  sem  aderência  a  outros
produtos/corpos  estranhos,  sem  unidades  amassados,  sem  inadequação  de  conteúdos
identificados  e  com  o  número  de  registro  emitido  pela  ANVISA/MS  caso  necessário  ou
INMETRO;

19.5.3 Responsável Técnico - As embalagens deverão apresentar o nome do Responsável
Técnico pela fabricação do item/produto, com o respectivo número do Conselho Regional de
Classe.  O registro  do profissional  deverá ser  obrigatoriamente da unidade federal  onde a
fábrica está instalada;

19.5.4 Lote: O número do(s) lote(s) deverá estar especificado(s) na Nota Fiscal/Fatura por
quantidade de cada item/produto entregue;

19.7  O prazo de validade mínimo aceitável  dos produtos  deverá ser equivalente a 12
(doze) meses consecutivos, contados da data de entrega dos produtos no almoxarifado da
SEMUSA.

19.8 Os Produtos deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega no órgão licitante;

19.9 A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as
embalagens, produtos variados, bem com todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e
terá inicio da data de recebimento definitivo, sem ônus adicional para a SEMUSA/RO;

19.10 Os Produtos recusados pelo contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação, correndo por
conta do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados;

19.1.1 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacor-
do ou conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo I deste Edital;

19.12 O não atendimento do prazo fixado do item 19.1.1 implicará em pena de rescisão do
termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do futuro contratado,
com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela
contratação;
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19.13 Feita à entrega pela futura contratada, o contratante por intermédio da Comissão de
Recebimento, realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os exames necessários
para aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especi-
ficações estabelecidas no Anexo I deste Edital;

19.14 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especifi-
cações do Anexo I deste Edital, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em par-
te, obrigando-se a futura contratada providenciar a substituição dos produtos não aceito, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

20. DO PAGAMENTO

20.1 - Após o RECEBIMENTO dos PRODUTOS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

20.2 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, efetuará o pagamento em até 10 (dez)
úteis contados da data da liquidação da despesa, e, ainda:

20.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

20.4- É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação
de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual
– SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei
12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

20.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

21- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento  convocatório  ou
condições  previstas  no  Termo  Referência  (Anexo  II)  deste  edital,  serão  aplicadas  as
penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos
artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
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21.1.2- Advertência;

21.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) Alimento (s) a contar do prazo estipulado
em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

21.1.4- Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

21.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

21.1.6- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

21.1.7- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

21.1.8- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

21.1.9- Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

21.2- Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  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, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das
demais cominações legais;

21.3- As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para
cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

21.4- As sanções administrativas previstas neste Edital são independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis,
garantida a prévia defesa;

21.5- No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

21.5.1- Recusar-se a fornecer os produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

21.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;
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21.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

21.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

21.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

21.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

21.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

21.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou  de  quaisquer  outros  documentos,  ressalvado  o  disposto  na  Lei  Complementar
123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014,
que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

22.2. A SEMUSA, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente,  reserva-se  ao  direito  de  anular  ou  revogar, no  todo  ou  em parte,  a  presente
licitação, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

22.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste
Edital;

22.4.  Qualquer modificação neste Edital  implicará na divulgação destas pelo(s)  mesmo(s)
instrumento(s)  de  publicação  em que  se  deu o  texto  original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)
inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas;

22.5.  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário.

22.6. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde -
SEMUSA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

22.8.  As  normas  que  disciplinam  este  pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

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

22.10. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria
Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  tudo  de  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;
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22.11 –  As  empresas  que  não  mantiverem as  suas  propostas  e/ou  não  encaminhar  os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e poderão ser  suspensas de participar  das licitações do Município  de Porto
Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

23. DO FORO

23.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho-RO,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 08 de junho de 2016.

SIMONE REIS DA SILVA
Pregoeiro (a)
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: ___/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00465-00/2015
DATA: ___/______/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

Nº Descrição dos Produtos Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

Seringa  de  1  ml: confeccionada  em  plástico
transparente,  atóxico,  uso  único,  descartável,  estéril,
embalagens  individualizadas  com  abertura  séptica;
Caixa com 100 (cem) unidades. Escala externa gravada,
indelével,  precisa  e  visível  até  100  UI;  Flange  com
formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira
estabilidade  à  seringa  quando  em  superfície  plana;
Êmbolo  deslizável,  ajustado  ao  corpo  da  seringa,  de
modo  a  impedir  a  entrada  de  ar,  sem espaço  morto
(sem  espaços  vazios),  com  anel  de  retenção  de
borracha fixado em sua extremidade de modo a impedir
vazamento  de  ar  e  líquido;  Agulha  confeccionada em
aço inoxidável, fixa 30G (fixa de 8,0 mm x 0,30 mm),
siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com
bisel  trifacetado,  afiada,  com  canhão  translúcido,
provida  de  protetor  plástico  (ou  material  compatível)
que permita perfeita adaptação do canhão; Embalagem
externa resistente que garanta a integridade do produto
até o momento de sua utilização, trazendo número do
lote  /  número  de  série  ou  outra  metodologia  de
identificação  impressa  na  caixa  do  produto  para
identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou
prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1
(um)  ano  a  partir  da  data  da  entrega.  Registro  do
produto  emitido  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).

Caixa 12.105

Total 12.105

*Os produtos serão fornecidos de acordo com as condições previstas no Anexo I, observado ainda, as
demais condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constantes neste Edital). 

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA N°.       010 /2015

1 OBJETO

Elaboramos o Presente Termo de Referência, que tem como objetivo à implantação de  ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO (seringa de 1 ml), no qual atenderá a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
através da Divisão de Programas Especiais – DPE ao qual subsidiará o Programa de Diabetes,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexos I.

2 JUSTIFICATIVA

O Departamento de Atenção Básica, por meio da Divisão de Programas Especiais – DPE
vem através deste justificar a Vossa Senhoria a aquisição do Material de consumo (SERINGA DE
1ML) de uso contínuo para o Programa de Diabetes  Mellitus  – HIPERDIA, estabelecido pelo
Ministério da Saúde – MS para esta Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA gerenciar.

No ano de 2013, o município de Porto Velho possuía em sua base de dados cadastrados
449 (quatrocentos e quarenta e nove) usuarios de insulino dependente. Em 2014, com a melhoria
do acesso, aquisição de mais insumos específicos para diagnóstico de diabetes, a organização do
fluxo de trabalho, melhorias na rede diagnóstica laboratorial proporcinou um aumento significativo
no quantitativo dos usuarios cadastrados, até o mês de julho 2015, foram contabilizados 1.076 (mil
e setenta e seis) pacientes cadastrados, registando um aumento de 239% (duzentos e trinta e nove
por cento). A estimativa foi realizada com base em dados levantados pela Divisão de Programas
Especiais – DPE, conforme necessidade da demanda existente.

 Os insumos serão utilizados na Atenção Básica para atendimento de pacientes da Estratégia
de Saúde da Família cadastrados na base de dados Municipal, e também para diagnosticar novos
casos que surgirem, com um crescimento estimado em 20% (vinte por cento) ao ano segundo MS.
A presente pesquisa buscou demonstrar a  importância  do  Programa Hiperdia  na  adesão  aos
tratamentos farmacológicos,  na prevenção  de  complicações  e  no cumprimento  desses  como
preconiza  o Ministério da Saúde.

Levando-se em consideração o quantitativo de doentes crônicos com as patologias citadas
e as complicações que estas podem causar, como também, o custo aos  sistemas  de  saúde  e  aos
seus  portadores,   a   pesquisa   referenciou   a  importância  do  Programa  na  realização  do
acompanhamento  aos  usuários, beneficiando  leitores  e  profissionais  para uma melhor atenção à
saúde,  e  dessa  forma  a  população  em geral  poderá  adquirir  com os   demais   programas   do
Ministério  da Saúde,  em  destaque  o  Hiperdia,  uma melhor qualidade de vida.

Ressaltamos o bom relacionamento entre as Equipes de Saúde da Família – ESF e os
pacientes cadastrados no Program de Hiperdia, demonstrando uma boa parceria com uma confiaça
depositadas de ambas as partes, dessa forma solicitamos a não interrupção dos insumos de uso
continuo para que, não seja perdida está confiaça adquerida entre os usuarios e Programa.

Considerando a Lei Federal 11.347/2006 que dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitorização da glicemia capilar aos
portadores de diabetes insulina dependente inscritos em programas de educação para diabéticos e
o seu Art. 3o  É assegurado ao diabético o direito de requerer, em caso de atraso na dispensação dos
medicamentos  e  materiais,  informações  justificáveis  acerca  do  fato  à  autoridade  Sanitária
Municipal. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Considerando  também a  Portaria  nº.  2.583/2007/MS no seu  Art.  4º  A aquisição,  a
distribuição,  a  dispensação  e  o  financiamento  dos  medicamentos  e  insumos  de  que  trata  esta
Portaria são de responsabilidade da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios,
conforme pactuação Tripartite e as normas do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Diante do exposto acima, justificamos a necessidade das aquisições, a fim de garantir
a manutenção, da continuidade nas ações e a funcionalidade das Unidades de Saúde Municipais, da
mesma  maneira  buscamos  concretizar  a  confiança  dos  pacientes  do  Programa  de  Hiperdia
demonstrando  que  esta  SEMUSA  trabalha  de  forma  transparente,  programada  e  continua,
fortalecendo assim os princípios básicos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa da Memória de calculo:
O  número  de  usuários  Diabéticos  Insulino  dependente  cadastrados  no  Programa

Hiperdia no Município de Porto Velho é 1.076 pacientes, sendo que a média de seringas utilizadas
por usuário ao dia é de 2,5 e aquisição para essa compra de material o tempo previsto de duração
da distribuição das  seringas  é  12 (doze)  meses,  com uma reserva técnica  de 25% do total  de
seringas.

Cálculo:
     1.076    Pacientes Insulino Dependente.
              2,5 Seringas por dia.
    2.690     Total por dia.
  80.700     Total por mês.
968.400     Total por doze meses.
242.100     Total reserva técnica de 25%.

  1.210.500    Total Geral de Seringas para 12 (doze) meses.
  12.105    Total Geral em Caixa com 100 Unidades cada.

3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 Será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 5.504.2005, Decreto
Municipal  nº.  10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº.  13.707,  de  21.11.2014,  aplicando-se
subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposições  da  Lei  Federal  nº.  8.666/93  (com  suas
posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações pela Lei Complementa Nº. 147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares
estabelecidas neste instrumento.

4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 Se  a  eventual  contratação  ocorrer  neste  exercício,  as  respectivas  despesas  decorrentes  da
contratação,  objeto  deste  certame,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  consignados  no
orçamento,  deste  exercício  financeiro do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa, a seguir especificado abaixo:

4.1.1 Projeto De Atividade:
08.31.10.301.268.2.302 - Apoio ao Programa de Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus;

4.1.2 Elemento De Despesa:
3.3.90.30 – Material de Consumo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho
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4.1.3 Fonte Recurso:
01.07 – Recursos do SUS;
 
4.2 O procedimento para abertura de processo para aquisição de materiais/equipamentos inicia-se
na Divisão e/ou Departamento (solicitante) através do Termo de Referência junto à autorização do
ordenador de despesa a fim de informar a necessidade e quantidades dos itens a serem adquirido e
posteriormente encaminhado para formalização do processo no Departamento Administrativo - DA
o qual seguirá com os trâmites através da cotação para, assim, prever o valor estimado da despesa;
dessa  forma  torna-se  inviável  estimar  o  valor  da  despesa  no  Termo de  Referência,  devido  ao
procedimento de tramitação processual adotado pela SEMUSA.

5. DO LOCAL, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS:

5.1 DO LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.1.1  O material  deverá ser entregue no endereço do almoxarifado da Secretaria Municipal  de
Saúde – SEMUSA, sito à Av. Governador Jorge Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho,  tel.:
(69) 3901-2818, CEP 76.820-116, Porto Velho – RO, observando o horário comercial;

5.2 DO CRONOGRAMA DA ENTRGA DOS MATERIAIS:

5.2.1 O prazo para entrega dos produtos solicitados na Nota de Empenho é de até 30 (trinta) dias
consecutivos, a contar da data do recebimento da mesma pela CONTRATADA, conforme artigo 40
inciso § 4 da lei 8666/93;

5.3 DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.3.1  São  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATANTE  (SEMUSA)  os  procedimentos  do
recebimento  dos  materiais,  pela  COMISSÃO  DE  RECEBIMENTO,  inserida  na  estrutura  do
ALMOXARIFADO/SEMUSA,  devidamente  instituída  por  portaria  emitida  pelo  Secretário
Municipal de Saúde, a qual goza de autonomia e prerrogativas legais conforme a lei;

5.3.2 Fica terminantemente vedado ao contratado entregar o material que sejam usados, conflitante
com este instrumento de contrato, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de re-
cusar qualquer item que apresente tais características;

5.3.3 Na entrega do material deverá ser observado o controle de qualidade de 1ª (primeira) ordem,
também  denominado  macroscópico.  Neste  controle,  serão  observados  os  seguintes  aspectos:
identificação do(s) lote(s), prazo de validade do(s) produto(s), condições de embalagem protetora,
observação da  presença  de  precipitados,  observação do cumprimento  das  especificações  legais
exigidas para os rótulos, verificação da existência de manuais na língua portuguesa, observação dos
aspectos  físicos  dos  produtos  quanto  possível  (cor,  odor,  uniformidade,  textura,  integridade),
presença de corpos estranhos, limpidez, turbidez, vazamento(s) entre outros;

5.3.4  Provisoriamente,  será  realizada  a  verificação  macroscópica  dos  produtos  e  das  faturas
(Notas fiscais), estado estes em conformidade com as especificações constantes.

5.3.5  Definitivamente,  em até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento
provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, designada pela

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

30



Processo n.º 08.00465/2015

Fl.________________

Visto______________

autoridade  competente,  de  que  o  material  adquirido  encontra-se  em  perfeitas  condições  de
utilização, além de atender às especificações do TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS,
conforme determina o artigo 73 da lei 8.666/93;

5.3.6  Na hipótese da verificação a que se refere o recebimento “Definitivo” não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como a realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo;

5.3.7  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O que dispõe o § 2º artigo 73 da lei 8666/93;

5.3.8 Embalagem: O item/produto deverá ser entregue em embalagem original, em perfeito estado
de conservação, sem sinais de violação, sem aderência a outros produtos/corpos estranhos, sem
umidade, amassados, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura
exigida  em rótulo  e  com o número de registro  emitido  pela  ANVISA/MS caso  necessário  ou
INMETRO;

5.3.9  O prazo de validade mínimos aceitáveis dos produtos deverá ser equivalente a 12 (doze)
meses consecutivos, contados da data de entrega dos materiais no almoxarifado da SEMUSA;

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes a
legislação brasileira, bem como,  as normas previstas no Termo de Referência e seus Anexos,
são obrigações da CONTRATADA:

6.2 Entregar os Materiais constantes na Nota de empenho em até 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar da data do recebimento da nota de empenho;

6.3  O material deverá atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais
legislações vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos
produtos  quando  indicado  e  constar  obrigatoriamente  registrados  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu
regimento, caso necessário;

6.4 A CONTRATADA é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo
70 da Lei Nº 8.666/93;

6.5 Rotulagem e Manuais – Todos os itens/produtos deverão ter constar no(s) rótulo(s), todas as
informações (etiquetas, folhetos ou manuais) em língua portuguesa. E ainda conter número do lote,
data de fabricação, data de vencimento, nome do  Responsável Técnico, número de registro de
acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do Artigo 31 do Código de Defesa do
Consumidor.  O registro do profissional  deverá ser obrigatoriamente da unidade federal  onde a
fábrica está instalada;;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

31



Processo n.º 08.00465/2015

Fl.________________

Visto______________

6.6 Emitida Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número: do Processo, da Nota de Empenho,
o nome e número do Banco, Agência e número da Conta-Corrente da CONTRATADA onde será
realizado  o  crédito  correspondente  ao  pagamento  do  objeto  deste  instrumento.  Em  favor  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho, sob o CNPJ nº.  05.903.125.0001-45, situada na Rua
Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-000 – Porto Velho/RO;

6.7  A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e
adicionais. Encargos fiscais e comerciais  e demais encargos sociais relativamente aos seus em-
pregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados;

6.8 A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação dos produtos, no prazo
máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impos-
sibilite o seu cumprimento por escrito, sob pena de sanções administrativas;

6.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na
aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado, observado o que dispõe o art. 65 da lei 8.666/93;

6.10  A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contrato,
nem  subcontratar  qualquer  parte  do  mesmo  a  que  está  é  obrigada  a  cumprir,  sem  prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE;

6.11  A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de preço:
prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação, quantidade por
embalagem e procedência do produto;

6.12 Por ocasião do recebimento provisório ou definitivo, caso seja detectado que os materiais não
atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, poderá a
Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa CONTRATADA a
providenciar  a  substituição  dos  Produtos  não  aceitos,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias
corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

6.13 O presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir,  remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados na
sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo 69 da lei 8.666/1993;

6.14 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e
demais  provas  exigidas  por  normas técnicas oficiais,  para  a  perfeita  execução do objeto  deste
instrumento, caso se faça necessário;

7 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA às  suas  dependências  para  o  fiel
cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS MATERIAIS) e prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

7.2 Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao objeto deste
instrumento,  por servidor ou Comissão de Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado,
conforme prevê o art. 73, da Lei n.º 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os produtos
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que a empresa entregar fora das especificações do Termo de Referência e seu (s) Anexo(s), não
eximindo  a  CONTRATADA de  sua  total  responsabilidade  quanto  ao  cumprimento  de  suas
obrigações;

7.3 Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição dos produtos;

7.4 Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao estabelecido neste Ter-
mo de Referência, mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fatura, e devidamente ates-
tados por servidor ou comissão encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral
das disposições contidas neste instrumento;

8 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

8.1 O presente contrato ficará adstrita à entrega de todo os produtos nele previsto, limitando a
vigência do credito orçamentário referente ao exercício financeiro da sua assinatura,  conforme
prevê o art. nº. 57 da lei 8.666/93. 
 
9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1 São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos(s) do(s) produto(s) e à verificação da
Legislação Sanitária vigente;

9.2 O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova
de registro  material  emitido  pela  ANVISA (Agência  Nacional  de Vigilância  Sanitária)  ou  MS
(Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro
junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último
Registro do Produto, Cópia Simples;

9.3 Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove
o  pedido  de  sua  revalidação  (protocolo),  junto  ao  comprovante  de  pagamento  da  taxa  de
revalidação do referido registro;

10 DO PAGAMENTO:

10.1 - Após o  RECEBIMENTO  dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pela Comissão de Compras e setor com-
petente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando –
se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;

10.2  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à(s)  empresa(s)  Contratada(s)  enquanto  houver
pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual;

10.3 A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez) dias após
a entrega dos materiais, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente
atestados  por  servidor  ou  comissão  encarregada  do  recebimento  e,  observado  o  cumprimento
integral das disposições contidas neste instrumento;

10.4 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente da contratada
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onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto desta aquisição;

10.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela será
devolvida  ao(s)  CONTRATADA(s),  pelo  responsável  da  área  Técnica  e  o  pagamento  ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para  pagamento  iniciar-se-á após a  regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

10.6 É condição obrigatoriedade para o pagamento  do valor  constante  de  cada  Nota  Fiscal,  a
apresentação  de  Prova  de  Regularidade  com  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita
Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a certificação on-line nos sítios
eletrônicos;

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento convocatório ou condições
previstas no Termo Referência e seus anexos, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º
da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e
também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o
contraditório:

11.1.1 Advertência;

11.1.2 Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso
de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) Alimento (s) a contar do prazo estipulado em cada
ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

11.1.3 Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso
superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado em cada
ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de
10% (Dez por cento);

11.1.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a
assinatura do contrato;

11.1.5 Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução total do
contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

11.1.6 Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da contratada dar causa
à rescisão do contrato;

11.1.7  Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

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

11.2 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato,
deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  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, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  o
Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

11.3 As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do valor
líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a
multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

11.4 As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre si,  podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a
prévia defesa;

11.5  No caso  de  aplicação  de  multa  em casos  não previstos  nos  itens  acima,  será  observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

11.5.1 Recusar-se a fornecer  os  materiais  contratados,  sem prejuízo das  demais  sanções legais
cabíveis;

10.5.2 Prestar  informações  inexatas  ou  causar  embaraços  ou  desatender  às  determinações  da
fiscalização;

11.5.3 Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

10.5.4 Desatender às determinações da fiscalização;
11.6 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, não
podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venha a ser causado ao interesse público;

11.7  A causa  determinante  da  multa  deverá  ficar  plenamente  comprovada  e  o  fato  a  punir
comunicado por escrito pela contratante à contratada, após o regular processo administrativo;

11.8 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior,  devidamente
comprovado, a critério do Município;

11.9 O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificação.

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A rescisão do Contrato poderá ter lugar, de pleno direito se:

12.1 Durante a vigência de o contrato a empresa CONTRATADA deixar de entregar os materiais
solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com o que preconiza o Art. 77 e 78 da LEI Federal
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8.666/93 de 21 de junho de 1993, podendo a mesma ser unilateral amigável ou judicial, nos termos
e condições do Art.79 da referida lei;

12.2 A empresa  CONTRATADA receber  da  CONTRATANTE  mais  de  2  (duas)  advertências
formais, comunicando o não cumprimento da entrega dos materiais, sem justa causa, ou prévia
comunicação a administração;

12.3 A empresa CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
dos Art. 77 a 80 da lei 8.666/93.

13. DOS ANEXOS
a) Anexo I – Planilha de Descrição;
b) Anexo II – Planilha de Quantidades de Diabéticos Cadastrados por Unidade.
c) Anexo III – Justificativa da Memória de Cálculo;

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2016.
Atenciosamente,

______________________________________
IGOR DOMIGOS ARAÚJO DE AMORIR

Diretor DAB/SEMUSA
Matrícula: 84054

_________________________________________

IVANEIDE NEVES SILVEIRA BATISTA

Coord. Programa Hiperdia/SEMUSA

Matrícula: 171554

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de
competência pelo Decreto nº. 13.234 de 21 de Outubro de 2013.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAUJO
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA DE DESCRIÇÃO

Nº Descrição dos Materiais Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

Seringa de 1 ml: confeccionada em plástico transparente,
atóxico,  uso  único,  descartável,  estéril,  embalagens
individualizadas com abertura séptica; Caixa com 100 (cem)
unidades. Escala externa gravada, indelével, precisa e visível
até 100 UI; Flange com formato anatômico, para apoio dos
dedos  e  que  confira  estabilidade  à  seringa  quando  em
superfície  plana;  Êmbolo  deslizável,  ajustado  ao  corpo  da
seringa,  de modo a  impedir  a  entrada  de ar,  sem espaço
morto  (sem  espaços  vazios),  com  anel  de  retenção  de
borracha  fixado  em  sua  extremidade  de  modo  a  impedir
vazamento  de  ar  e  líquido;  Agulha  confeccionada  em aço
inoxidável, fixa 30G (fixa de 8,0 mm x 0,30 mm), siliconizada,
nivelada,  polida,  cilíndrica,  reta,  oca,  com bisel  trifacetado,
afiada, com canhão translúcido, provida de protetor plástico
(ou material  compatível)  que permita perfeita adaptação do
canhão;  Embalagem  externa  resistente  que  garanta  a
integridade  do  produto  até  o  momento  de  sua  utilização,
trazendo  número  do  lote  /  número  de  série  ou  outra
metodologia de identificação impressa na caixa do produto
para  identificar/rastrear  o  produto,  data  de  fabricação  e/ou
prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um)
ano a partir da data da entrega. Registro do produto emitido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde (ANVISA).

Caixa 12.105

Total

______________________________________
IGOR DOMIGOS ARAÚJO DE AMORIR

Diretor DAB/SEMUSA
Matrícula: 84054

______________________________________

IVANEIDE NEVES SILVEIRA BATISTA

Coord. Programa Hiperdia/SEMUSA

Matrícula: 171554

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO  O  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  na  forma  legal,  conforme  delegação  de
competência pelo Decreto nº. 13.234 de 21 de Outubro de 2013.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAUJO
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS DIABÉTICOS CADASTRADOS

POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Item Nomes das Unidades de Saúde
Quant.

Diabéticos
01 Agenor de Carvalho 139
02 Aponiã 65
03 Areal da Floresta 18
04 Cachoeira do Teotônio 1
05 Caladinho 18
06 Ernandes Coutinho Índio 49
07 Extrema 4
08 Fortaleza do Abunã 2
09 Hamilton Gondin 67
10 Jacy Paraná 12
11 José Adelino 66
12 Manoel A. Mattos 72
13 Mariana 30
14 Maurício Bustani 89
15 Nova Floresta 54
16 Nova Mutúm Paraná 16
17 Oswaldo Pianna 72
18 Pedacinho de Chão 118
19 Renato Medeiros 27
20 Rio das Garças 1
21 Ronaldo Aragão 29
22 Santo Antônio 8
23 São Sebastião 48
24 Socialista 59
25 União Bandeirante 12

Total 1.076
  Fonte: lista nominal DPE
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
MEMÓRIA DE CALCULO

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS SERINGAS
POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

O número de usuários Diabéticos Insulino dependentes cadastradas no Programa
Hiperdia  no Município  de Porto  Velho é  1.076 pacientes,  sendo que a média de seringas
utilizadas por usuário  ao dia  é de  2,5 e aquisição para essa compra de material o tempo
previsto de duração da distribuição das seringas é 12 (doze) meses, com uma reserva técnica
de 25% do total de seringas.

Ite
m

Unidades de Saú-
de

Quanti-
dade Di-
abéticos

Total
Serin-

gas Dia

Total
Serin-

gas
Mês

Total
Serin-

gas
Doze
Meses

Reser-
va Téc-

nica
25%

Total
Geral
Serin-

gas

Total
Geral
Caixa
100
und

1 Agenor de Carvalho 139 347,5 10425 125100 31275 156375 1563,75

2 Aponiã 65 162,5 4875 58500 14625 73125 731,25

3 Areal da Floresta 18 45 1350 16200 4050 20250 202,5

4 Cachoeira do Teotô-
nio

1 2,5 75 900 225 1125 11,25

5 Caladinho 18 45 1350 16200 4050 20250 202,5

6
Ernandes Coutinho 
Índio

49 122,5 3675 44100 11025 55125 551,25

7 Extrema 4 10 300 3600 900 4500 45

8 Fortaleza do Abunã 2 5 150 1800 450 2250 22,5

9 Hamilton Gondin 67 167,5 5025 60300 15075 75375 753,75

10 Jacy Paraná 12 30 900 10800 2700 13500 135

11 José Adelino 66 165 4950 59400 14850 74250 742,5

12 Manoel A. Mattos 72 180 5400 64800 16200 81000 810

13 Mariana 30 75 2250 27000 6750 33750 337,5

14 Maurício Bustani 89 222,5 6675 80100 20025 100125 1001,25

15 Nova Floresta 54 135 4050 48600 12150 60750 607,5

16 Nova Mutúm Paraná 16 40 1200 14400 3600 18000 180

17 Oswaldo Pianna 72 180 5400 64800 16200 81000 810

18 Pedacinho de Chão 118 295 8850 106200 26550 132750 1327,5

19 Renato Medeiros 27 67,5 2025 24300 6075 30375 303,75

20 Rio das Garças 1 2,5 75 900 225 1125 11,25

21 Ronaldo Aragão 29 72,5 2175 26100 6525 32625 326,25

22 Santo Antônio 8 20 600 7200 1800 9000 90

23 São Sebastião 48 120 3600 43200 10800 54000 540

24 Socialista 59 147,5 4425 53100 13275 66375 663,75

25 União Bandeirante 12 30 900 10800 2700 13500 135

Total 1.076 2.690 80.700 968.40
0

242.10
0

1.210.
500

12.105

Fonte: DPE/DAB/SEMUSA
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ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para
fins do disposto no subitem (completar) do Edital (completar com identificação do edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

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

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

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

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

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

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

___________________________, em ___ de ___________________ de 2016.

____________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por
seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente
data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2016. 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico

nº ____/2016, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor

(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze)

anos.

Local e data,    /     /2016.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº ___/2016 - SRP Nº ___/2016

PROCESSO Nº 08.00465-00/2015

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2016), O MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Praça João Nicolleti, Nº 826 -
Centro  -  nesta  capital,  neste  ato  representada  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde,
________________________, RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR e  de  outro  as
empresas:___________________________________DETENTORAS, firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo ........ e homologada à
fl.  ....,Referente  o  Pregão  nº  _____/2016,  para  ATA  DE  REGISTRO DE  PREÇO  PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA 1 ML),  do
tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, para atender as necessidades da Administração Direta e
Indireta,  inclusive  Autarquias  e  Fundações  no  âmbito  do  Município  de  Porto  Velho,  e
subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300
de 17.02.2006 e Decreto Municipal 13.707/2014 de 21 de novembro de 2014, consoante as
seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  IMPLANTAÇÃO  DE  SRP  PARA  AQUISIÇÃO  DE
SERINGAS  DE  1ML  (MATERIAL  PENSO)  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DO
PROGRAMA  HIPERDIA/SEMUSA,  visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde-
SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico
n.º ___/2016, para Registro de Preços nº ___/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá  prazo de validade  de  12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho
(DOM).

2.2- Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou  indenização  de  qualquer  espécie  às  empresas,  sendo,  entretanto,  assegurada  aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que devidamente comprovada a vantagem
e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os
nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto 13.707, de 21 de novembro de
2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº 59/2010-PLENO do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia.
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3.2- Caberá  à  Detentora  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao  Município,  observadas  as
condições nela estabelecidas,  optar  pela  aceitação ou não do fornecimento decorrente  de
adesão,  desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
anteriormente assumidas;

3.3- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 não poderão
exceder,  por  órgão ou entidade,  a  100% (cem por  cento) dos quantitativos dos itens do
Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

3.3.1.  O  Quantitativo  decorrente  das  adesões  à  Ata  de  Registro  de  Preços  não  poderá
exceder,  na totalidade,  ao  quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4-  Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  comprar  os  PRODUTO  (s)  ora
registrados dos  fornecedores  constante  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  facultando-se  a
realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição  pretendida,  sendo  assegurado  ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1.  Os preços registrados na  Ata  de Registro  de Preços são inalteráveis  durante todo o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento
de reequilíbrio, conforme os artigos 35 e 36 do Decreto nº 13.707/2014, sempre obedecidas
as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2.  Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata. 

5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador convocar o fornecedor para uma
negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos
limites  encontrados  e  compatíveis  aos  de  mercado,  devendo  o  novo  preço  ser
registrado na Ata como alteração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor da
Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser
liberado  do compromisso assumido,  para  a convocação do fornecedor  seguinte,
respeitada a ordem classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do
produto  ao  patamar  compatível  com o  mercado,  caberá  ao  órgão  participante
providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a
comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:
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6.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização  das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá
o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das
constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer
forma, o objeto licitado;

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I.  descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do  edital  ou  das  leis
aplicáveis ao caso;
II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.
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8.2. O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente
instruído,  o  cancelamento  do  seu registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato  superveniente,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução
contratual;

8.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que
entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como
ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

9.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na
Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas
em primeiro lugar.

9.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de  05 (cinco) dias úteis, a  contar do dia  seguinte ao recebimento da
convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de
empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar a
entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas
necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada
para o item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4.  Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de
quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e
as  ofertas  sejam  em valor  inferior  ao  máximo  admitido,  poderão  ser  registrados  outros
preços.

9.5. Os Produtos, desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de Nota Fiscal e
a respectiva Nota de Empenho.

9.6. A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) obrigada(s) quando
for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Regis-
tro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da
mesma.

9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) produtos entregue(s) não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora será chamada
para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar
o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a
critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Após o RECEBIMENTO dos Produtos o processo será instruído com a respectiva Nota
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Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

10.2 - A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 10 (dez) úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

10.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.4- É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação
de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual
– SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei
12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

10.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

11. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

11.1- O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 –  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes,  bem  como,  às  previstas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  II  do  Edital,  são
obrigações da Detentora:

12.1.1- Responsabilizar  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Município  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município, conforme art. 70 da Lei
n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da eventual
contratação, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais  e outras solicitadas) e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições
previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas
no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre
a ampla defesa e o contraditório:

14.1.2- Advertência;

14.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) Alimento (s) a contar do prazo estipulado
em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

14.1.4- Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

14.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

14.1.6- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

14.1.7- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

14.1.8- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.1.9- Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

14.2- Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  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, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das
demais cominações legais;
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14.3- As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para
cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

14.4- As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

14.5- No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

14.5.1- Recusar-se a fornecer os produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

14.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

14.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

14.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

14.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

14.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

14.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

14.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas correrão à
conta  dos  recursos  específicos,  consignados  no  orçamento,  do  Município  de  Porto  Velho,
conforme especificado no Item 4, do Edital;

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 617.355,00 (Seiscentos e dezessete
mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
de que deles poderão advir,  facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade
de condições;

16.2. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes
dela decorrentes;
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16.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão  ao  Decreto  nº  13.707/2014, Lei  Federal  nº  8.666/93,  demais  normas,
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e
especialmente aos casos omissos;

16.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de
Licitação  -  ___________________________”,  o  Edital  de  Licitação  –  Pregão  nº
_______/SRP/2016 e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica  eleito  o  foro  do  Município  de  Porto  Velho  para  dirimir  as  eventuais  controvérsias
decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes em 03 (três) vias  de igual  teor,  na presença de duas testemunhas
abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2016.

___________________________
Secretário Municipal de Saúde

Pregoeiro

Empresa Detentora do Preço Registrado
(Futura detentora)
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL  DE  CONSUMO (SERINGA 1  ML),
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  __________-
SEM____,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias.... do mês …..de do ano de dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826,
centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE-  SEMUSA
representada  pelo  Sr.  Secretário  ________________________,  brasileiro,  ______,
portador  da  cédula  de  identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________, inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede na__________,
nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.
(a)______________,  brasileiro  (a),________,  portador  (a)  da  Cédula  de  Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______,CONTRATADA,  resolvem celebrar o presente contrato,
que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual,
tudo  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, resultante do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº _________,
nos  termos do  Parecer  nº___/CJSE/PGM/2016,  devidamente autorizado nos autos  do
Processo  Administrativo  nº  08.00465-00/2015,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL DE CONSUMO (SERINGA 1 ML), conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº ___/CJSE/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00465-00/2015, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário e Irreajustável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
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4.1 - Após o RECEBIMENTO dos Produtos, o processo será instruído com a respectiva  Nota
Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

4.2 - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

4.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.4- É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual
– SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei
12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

4.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 –  O valor  desta  contratação  é  irreajustável durante  a  sua  vigência,  nos  termo da
legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 –   O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

7  . CLÁUSULA SÉTIMA –   DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS.

7.1- O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho, que tem como
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Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido, a
seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:
a) P.A: 08.31.10.301.268.2.302 – Apoio ao Programa de Atenção a Saúde dos Portadores de
Hipertensão Arterial e Diabetes Melitus;

FONTE RECURSO: 
a) 01.07 – Recursos do SUS

ELEMENTO DE DESPESA: 
a) 3.3.90.30 – Material de Consumo

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas perti-
nentes, bem como, as previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obriga-
ções da Detentora:

9.2. Entregar os Produtos constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital em até 30
(trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

9.3. O Material deverá tender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais
legislações  vigentes,  no  que  concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,  embalagem
esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrado na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei Nº
6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

9.4. A  CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à  CONTRATANTE
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

9.5. A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas ex-
tras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos
seus empregados, resultantes da entrega do produto solicitado;

9.6. Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio Ban-
cário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para to-
dos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante)

9.7. Emitida Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número do Processo, da Nota de Em-
penho, o nome e número do Banco, Agência e Número da Conta-corrente da CONTRATADA
onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em
Favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
05.903.125/0001-45, Situada na rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-
000 Porto Velho/RO;
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9.8 A CONTRATADA deverá comunicar a divisão responsável pela solicitação dos produtos,
no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os mo-
tivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito, sob pena de sanções administrativas;

9.9 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contra-
to, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está obrigada a cumprir, sem prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE;

9.10. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de
preço, prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação,
quantidade por embalagem e procedência do produto;

9.11. Por ocasião do recebimento Provisório ou definitivo, caso seja detectado que os materi-
ais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus
anexos, poderá a Administração rejeitá-la, integralmente ou em parte, obrigando-se a empre-
sa CONTRATADA a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

9.12 Todos os produtos deverão se entregues lacrados e na embalagem do fabricante, ocor-
rendo a entrega dos produtos fora do prazo de validade estipulado neste pedido, o fornecedor
será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem qualquer ônus para o CON-
TRATANTE;

9.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento)  do valor  contratado,  observado o que dispõe o art.  17,  §1º do Decreto Municipal
13.707/2014;

9.14. Toda e qualquer entrega dos produtos fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

9.15. O Presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir, remo-
ver, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame em
que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais em-
pregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo nº 69 da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1- Acompanhar, Fiscalizar, Conferir e Avaliar o objeto do Termo de Referência Anexo II do
edital,  através  de  representantes  designados  pela  SEMUSA (Comissão  de  Recebimento  e
Comissão de Certificação); 

10.2  Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

10.3 Não permitir que outrem execute o objeto do presente Termo de Referência;

10.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
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10.5 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do Termo de
Referência, ficando a contratada sujeita a sanções cabíveis;

10.6 A  CONTRATANTE  por  meio  de  comissão  de  Certificação,  motivará  a  apuração  de
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da contratada;

10.7- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições
previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas
no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre
a ampla defesa e o contraditório:

11.1.2- Advertência;

11.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s) Alimento (s) a contar do prazo estipulado
em  cada  ordem  de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

11.1.4- Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

11.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

11.1.6- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em
lei;

11.1.7- Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura
contratada dar causa à rescisão do contrato;

11.1.8- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.1.9- Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e   após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

11.2- Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  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, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e
das demais cominações legais;
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11.3- As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas do
valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para
cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

11.4- As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

11.5- No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado
percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

11.5.1- Recusar-se a fornecer os produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

11.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

11.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

11.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

11.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

11.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

11.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

11.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1. A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao  CONTRATANTE o direito de
promover  contratações  para  a  entrega  dos  produtos,  sem  prejuízo  das  demais  medidas
cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total  ou parcial,  constituem motivos para a rescisão deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos
prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto deste contrato, sem justa causa
e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da empresa sem prévia
manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;
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f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  do  contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte,
mediante  lavratura  de  termo  nos  autos,  desde  que  conveniente  para  a  Administração
Municipal.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência
dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente
contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

I- Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde
que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os  direitos  da
CONTRATADA;

II- Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou  na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

III- Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

IV- A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/CJSE/PGM/2016,  fls.___;  ao  Termo  de  Referência,  de  fls.__,  e  a  proposta  da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no presente contrato,
estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente,
preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA HABILITAÇÃO:

17.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a  habilitaram no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

18.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir  dúvidas  e
controvérsias oriundas do presente Termo.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:
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19.1.  Após a assinatura deste contrato,  o  CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e
achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele
sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2016.

NOME DO SECRETÁRIO

Secretário Municipal de _________________

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES

COORDENADOR – COORDENADORIA JURÍDICA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941
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