
Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº  014/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  009/2016

PROCESSO Nº 08.00153-00/2016

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS
TÉRMICA  E  CAIXAS DE  ISOPOR, no  qual  atenderá  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -
SEMUSA,  conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no  Anexos II
deste Edital,  as quais deverão ser,  minuciosamente, observados pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS Dia 27/07/2016 às 09:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/ 08 /2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/08/2016, às 10: 00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 09 /08 /2016, às 11:00 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: cpl  equipe  1  @hotmail.com
Endereço: Secretaria de Municipal de Saúde – SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Saúde – CPL-SAÚDE/SEMUSA
Avenida: Gov. Jorge Teixeira, nº. 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 sexta-feira no horário das
08  às  14:00   horas  no  endereço  acima,  ou  ainda  pelo  endereço  eletrônico
http://www.portovelho.ro.gov.br – opção -  portal de compras (SEMUSA).  Quaisquer dúvidas
contatar pelo telefone (0XX69) 3901-2950, nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 25 de Julho de 2016

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Pregoeiro
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Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

EDITAL Nº /2016 - SRP 014 /2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 /2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO Nº 08.00153-00/2016

PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação  Nº001/2015/GAB/SEMUSA/PMPV  de  26/01/2015, publicado  no  Diário
Oficial do Município Nº4.898 de 27/01/2015, torna público para conhecimento dos interessados
que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  PREGÃO NA  FORMA  ELETRÔNICA  DO  TIPO
MENOR PREÇO, critério de Adjudicação POR ITEM, 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.  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  E FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  CAIXAS
TÉRMICA  E  CAIXAS DE  ISOPOR, no  qual  atenderá  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -
SEMUSA,  conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no  Anexos II
deste Edital,  as quais deverão ser,  minuciosamente, observados pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/07/2016 às 09:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/08/2016 às 10:00 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/08/2016 às 10:00 horas.;

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 09/08/2016 às 11:00 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: Termo de Referência;
b) Anexo II: Especificações Técnicas dos produtos/ Modelo Proposta;
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.
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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  plequipe1@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, situada na Avenida Gov. 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  A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte  programação
orçamentária:

Programa de Trabalho: 

08.31.10.3050247.2.247 – Manutenção e realização de campanhas de Vacina.

08.31.10.303.258.2.251 – Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica nas Unidades

Básicas de Saúde 

08.31.10.303.258.2.465 – Manutenção da Farmácia Básica  
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08.31.10.305.256.2.685 – Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária (para

as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 –  Manutenção das Atividades de Controle de população Animal,

Campanhas,  Remoções,  Capturas,  Observações  Clínicas  e  Coletas,  População  Animal

Controlada.

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório)

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras DST).

08.31.10.304.076.2.225 – Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recursos:
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

4.2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 447.527,03  (quatrocentos e quarenta e
sete mil quinhentos e vinte e sete reais e três centavos).

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;
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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;
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
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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;

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 8.2.2 a 8.2.9, 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
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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 de “licitações-e” até a
data e horários definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

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 01 (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 decor-
rentes da operação de venda dos produtos, objeto desta licitação, tais como transporte, mão-
de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embala-
gens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do
cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão;

8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do sis-
tema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informações
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julgadas necessárias e pertinentes serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do for-
mulário 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 na proposta original re-
ajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem
como, àquelas encaminhadas à CPL por qualquer meio de transporte, dentro do prazo estabe-
lecido 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 especifi-
camente 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 II 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  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:

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 unitário e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais
após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosa-
mente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que in-
duza 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 a partir da data de abertura desta sessão de licitação.

8.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsável
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, escanear
para  o  e-mail  cplequipe1@hotmail.com,  a  fim  de  proporcionar  ao  Pregoeiro,  maiores
condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados;
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8.2.9 –  A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico
sobre  o  produto  ofertado,  bem  como  informações  que  não  constem  em  seu  catálogo,
entretanto,  é  necessário  ao  julgamento  ser  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 descrito nas
licitações 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 IV 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:

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 totais superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os
de mercado;

9.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
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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 escaneadas dos originais, os quais deverão estar
assinados,  rubricados,  e  enviados  via  correio-eletrônico  para  o  e-mail
cplequipe1@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 certificadas
por qualquer servidor da Comissão Permanente de Licitações – Saúde/SEMUSA,  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 convocação, para a Comissão Permanente de Licitações
– Saúde/SEMUSA, situada na Avenida: Gov. Jorge Teixeira, nº. 1146 – Bairro Nova Porto Velho,
CEP: 76.820-116 – Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes
dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2016
PROCESSO Nº 08.00153-00/2016
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 07 de
agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoei-
ro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.5 deste Edital, com relação aos benefícios
concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta original-
mente 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 Porto Velho/RO ou, ainda, de pessoas físicas
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
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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, pelo autor da proposta ou
lance de menor preço por Item, o(s) licitante(s) será(ao) declarado(s) vencedor(es) do cer-
tame, sendo-lhes adjudicados 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:

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  adjucação,  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.
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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 -  Os  documentos  referentes  à  Qualificação  Técnica  quando  não  apresentados  em
originais, deverão ser apresentados através de cópia autenticada por tabelião de notas.

10.4.2 -   Atestado de Capacidade Técnica  de fornecimento emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando a execução dos serviços pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto em licitação.

a) Entende-se por pertinente e compatível em   características o(s) atestado(s) que em
sua  individualidade  ou soma de  atestados,  contemplem a parcela  de  maior  relevância  do
serviço(s)/fornecimento objeto desta licitação.

b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidades, o (s) atestado (s) que em
sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido
os  serviços/fornecimentos  dos  atestados  prestados  no  mesmo  período),  comprove  que  a
empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no
objeto deste Edital com pelo menos, 20% do quantitativo previsto neste Edital.

c) Entende-se por  pertinente e compatível em prazo o(s) atestado (s) que em sua
individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa
presta ou prestou satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto
deste Edital, pelo período mínimo, 20% da vigência proposta.
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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, deverão apresentar comprovante de Registro na
Junta Comercial das Demonstrações Contábeis;

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

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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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  Recuperação  Judicial  –  Lei  nº  11.101/05  (Falência  e
Concordata), expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, limitada a 90
(noventa) dias a partir da data de expedição.

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 nº. 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 Licitações da Saúde – CPL-SAÚDE/SEMUSA 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  o  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 pelo
Art. 43, § 1º da Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 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.
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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;

11.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que tendo o 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 contrarrazões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação da Saúde
– CPL-SAÚDE/SEMUSA, situada à AV. Gov. 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:
cplequipe1@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
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demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante o Município Porto Velho - RO.

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 à vantagem. Para tanto,
os interessados deverão entrar em contato com o   Departamento Administrativo/ 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 do Decreto nº. 13.707 de 21.11.2014, art. 19, § 2º;
e artigos 21.

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
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12.2.1.  Os preços registrados na Ata 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.

12.2.2.  Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos objetos 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 outros 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 bem ou serviço 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;
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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;

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  do  Decreto
13.707/2014;
V. estiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento do registo 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.
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16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

16.1 -  Acompanhar,  fiscalizar,  conferir  e  avaliar  o  objeto  deste  Edital,  através  de
representantes  designados  pela  SEMUSA  (Comissão  de  Recebimento  e  Comissão  de
Certificação);

16.2 - Efetuar o pagamento à 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 objeto do presente Edital; 

16.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

16.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do presente
Edital, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

16.6 -  Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor  (es)  às  suas
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

16.7 -  Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s)
licitante(s) vencedor (es);

16.8 -  Comunicar  à  empresa  vencedora  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com  a
aquisição do objeto;

16.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos deste Edital;

16.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar caso fortuito
ou força maior,  dando,  por escrito, razões de sua eventual  aceitação ou recusa,  no prazo
máximo  de  5  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do  recebimento  dos  documentos  de
comprovação;

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

16.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de
aceitação e recebimentos definitivos;

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo com as
especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

17.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

17.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da Administração com
urbanidade e respeito;

17.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, inclusive
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, bem como encargos
técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de acidentes do trabalho;

17.5  - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de propriedade do
Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas ou destruições, isentando o Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou
trabalhistas que possam surgir;
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17.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de propriedade do
Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no pagamento que a empresa
vier a fazer jus, em função do montante e interesse administrativo, recolhido por depósito a
favor do Município.

17.7 - 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
empregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados

17.8 -  Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus
empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem,  e  demais
exigências  legal,  para  o  exercício  da  atividade  do  objeto  do  contrato,  ficando,  ainda,  a
SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

17.9 -  Cumprir  todas  as  orientações  da  SEMUSA  para  fiel  cumprimento  das  atividades
especificadas;

17.10 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta SEMUSA, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

17.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo
de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da sua ocorrência, sob pena de
não serem considerados;

17.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

17.13 - 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 ob-
jeto deste instrumento, caso se faça necessário.

17.14 -  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. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

17.15 -  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;

17.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de  execução  irregular  ou  do  emprego  ou  fornecimento  de  materiais  inadequados  ou
desconformes com as especificações;

17.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar
com  a  Administração  Pública,  apresentando  sempre  que  exigido  os  comprovantes  de
regularidade fiscal;

18 – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO:

18.1 – O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município. Deverão ser observadas
as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93.
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18.2 – DO REAJUSTE

18.2.1 – O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente, salvo ao art. 35 e 36 do Decreto nº.13.707/2014;

19 – PRAZO DE ENTREGA
19.1 -  O  fornecimento  do  objeto  deverá  ocorrer no  prazo  máximo  de  30 (trinta)  dias
corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho.

20 - LOCAL DE ENTREGA

20.1  - Os  materiais  deverão  ser  entregues  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;

21 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1 - A conferência e o recebimento dos produtos serão acompanhados e fiscalizados por
servidores  designados  por  ato  do  Ordenador  de  Despesas  e  será  efetivado,  quando  em
conformidade  com  as  descrições  constantes  neste  Edital,  nos  termos  art.  73  da  Lei  nº
8.666/93,  ao  qual  competirá  acompanhar,  controlar  e  avaliar  a  sua  execução,  atestar  a
efetividade da entrega e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso;

21.2 - O material deverá estar isento de quaisquer avarias, inclusive durante o transporte, que
não venha a comprometer sua estabilidade física,  ficando na responsabilidade da empresa
ganhadora do certame a substituição imediata dos mesmos;

21.3 -  Fica  terminantemente  vedado  a  contratada  entregar  materiais  fora  dos  padrões
especificados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item
que apresente tais características;

21.4- Os materiais deverão Demonstrar as mesmas especificações detalhadas nos itens deste
Edital, acompanhados de manual de instrução, em português, na forma e prazo estipulados;

21.5 - O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais
disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-
definidas,  salvo  por  motivo  superveniente,  devidamente  justificado  e  aceito  por  esta
Secretaria;

21.6 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, objetos que estejam em desacordo
ou conflitante com quaisquer especificações prescritas no anexo I.

21.7 - Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os materiais não atendam as
especificações  do  objeto  licitado,  poderá  a  Administração  rejeitá-lo,  integralmente  ou  em
parte,  obrigando-se a licitante a providenciar  a  substituição dos materiais  não aceitos,  no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma receber notificação
expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMUSA.

21.8 - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for
recusado  por  apresentar-se  contraditório  à  Ordem  de  Fornecimento  e/ou  distintos  dos
ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste instrumento
e seus anexos;
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21.9 -  Não  serão  aceitos  materiais  que  tenham  sido  objeto  de  quaisquer  processos  de
manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento  e  ainda os que  se apresentarem fora das
embalagens originais de seus fabricantes.

21.10 - Fica terminantemente vedado o licitante contratado entregar itens que sejam usados
ou similar, reservando-se ao Município de Porto Velho/ RO o direito de recusar qualquer item
que apresente tais características;

21.11 - Os itens serão fornecidos pela empresa vencedora, de primeiro uso, no que couber,
devendo  mantê-lo  sempre  com  qualidade  e  dentro  de  sua  validade  até  seu  recebimento
definitivo, respeitando-se complementarmente o período da Validade ofertada.

21.12 -  Se  o  fornecedor  vencedor  tiver  comprovadamente  dificuldades  para  entregar  os
materiais,  dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com
antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto,
apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário
Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou
determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

21.13 -  Depois  de  esgotado  o(s)  prazo(s)  concedido(s)  esta  SEMUSA/PVH/RO,  aplicará  a
multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e,
entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86
a 88;

21.14 - A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de
atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e aprovação das
embalagens pelo Órgão/Entidade;

21.15 -  O recebimento será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da
Secretaria  Municipal  de Saúde,  que  realizará no  prazo máximo de 05 (cinco) dias, os
exames necessários para aceitação /aprovação dos produtos de modo a comprovar que os
mesmos atendem as especificações estabelecidas neste Edital,  procedida pela Comissão de
Certificação  (composta  por  representantes  do  departamento  de  interesse,  devidamente
portariados e com conhecimento técnico na respectiva área), conforme artigo 73, inciso II,
alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93

21.16 - Provisoriamente:  imediatamente  depois  de  efetuada  a  entrega,  para  posterior
verificação da conformidade dos produtos com as especificações,  no local  de entrega,  um
servidor  designado  fará  o  recebimento  dos  produtos  limitando-se  a  verificar  a  sua
conformidade com o discriminado na Nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da
Nota a data da entrega dos materiais. O recebimento suprarreferido dar-se-á através de recibo
aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

21.17 - Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues
de forma incompleta ou em desacordo com as  especificações  ou com a proposta,  após a
notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o
prazo de pagamento até que seja sanada a situação.

21.18 - Definitivamente: será feito após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e
consequente  aceitação no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
provisório, por servidor que procederá ao recebimento, realizando todos os testes, verificando
as especificações e as qualificações do material entregue, de conformidade com o exigido.

21.19 - O  recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;
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Nesse sentido, cumpre destacar o Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação;

b)  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do
material e consequente aceitação.

§  1o  Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de  grande  vulto,  o
recebimento  far-se-á mediante  termo circunstanciado  e,  nos  demais,
mediante recibo.

§  2o  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não
poderá ser superior a 90(noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se
refere este artigo não serem, respectivamente,  lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que
comunicados  à  Administração  nos  15  (quinze)  dias  anteriores  à
exaustão dos mesmos.

22 -  DA GARANTIA

22.1 -  O prazo de garantia contra defeitos após o recebimento definitivo, deve ser de no
mínimo 12 (doze) meses e declarados na Nota Fiscal  , respondendo, nos ditames da lei, por
quaisquer danos decorrentes da má execução do contrato que não estiverem em conformidade
com os itens deste Edital.

22.2 -  A garantia, quanto as características dos materiais tanto de ordem técnica quanto de
sua apresentação (características internas e externas) descritas deverá obedecer à estipulada
pelos respectivos fabricantes, sem prejuízo das garantias e direitos legais inscritos no Código
de Defesa do Consumidor.

22.3 - A contratada deverá possuir assistência técnica na cidade de Porto Velho.

22.4 - Os produtos eventualmente substituídos/ trocados terão o mesmo  prazo de garantia
fixado na proposta comercial do licitante.
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22.5 -  Durante  o  período  de  validade  da  garantia  dos  produtos  fornecidos,  o  licitante
contratado,  independentemente  do  fato  de  ser  ou  não  fabricante  dos  referidos  produtos,
obriga-se a efetuar a substituição /troca de toda e qualquer unidade que vier a apresentar
irregularidades, defeitos de fabricação e /ou divergência com as especificações constantes da
proposta apresentada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, as suas expensas sem
nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Velho /RO,  no Almoxarifado da SEMUSA,
localizado na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 –
Porto Velho-RO.

23. DO PAGAMENTO

23.1 -  Sem  prejuízo  dos  demais  requisitos  para  efeito  de  pagamento,  observar-se-á  o
seguinte:

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

23.1.2 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;

23.1.3 - 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;

23.1.4 - No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários,
encargos sociais,  tributários,  trabalhistas e comerciais,  materiais,  enfim todas as despesas
necessárias ao fornecimento dos materiais objeto deste Edital;

23.1.5 - As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar
entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto contratado;

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

23.1.7 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos deste Edital;

23.1.8 -  Nota Fiscal  deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da declaração de
regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

23.1.9 - O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela Comissão
de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros designados pela
SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

23.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie
as  medidas  saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação ou representação  de documento fiscal  não acarretando qualquer
ônus para esta Secretaria;

23.1.11 - A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do
banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
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23.1.12 - A SEMUSA não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança
em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”;

23.1.13 - A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais como nome e CNPJ da
SEMUSA;

23.1.14 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da empresa contratada;

23.1.15 -  pagamento  efetuado  a  empresa  contratada  não  a  isentará  de  suas
responsabilidades vinculadas só fornecimento do material, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade e garantia dos produtos oferecidos;

23.1.16 -  É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação  de  Prova  de  Regularidade  com o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS),  com o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  Certidão  Negativa  da  Receita
Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal
e Trabalhista;

23.1.17 – No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão
ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela controvertida no prazo
fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de representar para cobrança, as
partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

23.1.18 – No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto deste Edital;

23.1.19 – 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.

23.1.20 – Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte
que  considerar  indevida.  Na hipótese  de devolução,  a  Nota  Fiscal/Fatura  será considerada
como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

23.1.21 –  A  CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no
órgão.

23.1.22 –  Os  eventuais  encargos  financeiro,  processuais  e  outros,  decorrentes  da
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

23.1.23 – 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;
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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

24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 - Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução
parcial ou total do objeto sujeitará a empresa contratada, nos termos do artigo 86 da Lei n.
8.666/93, à multa de mora diária, a ser calculada conforme a seguinte à fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de atraso
                                T

onde:

M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

24.1.1 - Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para efeito de penalidades e
sanções:  ato  de  inimigo  público,  guerra,  bloqueio,  insurreições,  levantes,  epidemias,
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves ou quaisquer
outros  acontecimentos  semelhantes  aos  acima enumerados,  ou  de  força  equivalente,  que
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente,
não consiga impedir sua ocorrência;

24.1.2 -  O valor  das  multas  previstas  no item 24.1 será  descontado  dos créditos  que  a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular com as
demais sanções administrativas, exceto com a multa prevista no subitem 24.6.2;

24.2 - Na aplicação da fórmula acima, ocorrendo dízima na divisão dos valores representados
por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

24.3 - A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde  aplique as
outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

24.4 - A empresa contratada deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência
da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de prazo de 02 (dois)
dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05
(cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;

24.5 -  A  SEMUSA  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados,
dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

24.6 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também, poderá, garantida a prévia defesa e
mediante publicação no Diário Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

24.6.1 - Advertência por escrito;

24.6.2 -  Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas  e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:
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24.6.2.1 - No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

24.6.2.2 - No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o Valor Global.

24.6.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução
total sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo previsto de 05
(cinco) anos;

24.6.4 - 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 sanção, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

24.7 - Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista neste Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota fiscal;

24.8 -  No  processo  de  aplicação  da  sanção  administrativa  é  assegurado  o  direito  ao
contraditório  e  a  ampla  defesa,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado  no  respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

24.9 - Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de 05
(cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  o
respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a SEMUSA, e, se estes não
forem suficientes, o valor  que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e
execução pela Procuradoria Geral do Município;

24.10 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que aplicar
penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

25. DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1.Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou de quaisquer  outros documentos,  ressalvado o disposto na Lei  Complementar nº.
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.

25.2. 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;

25.3.  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;

25.4.  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;

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

25.6. 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, 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;

25.7. 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.

25.8.  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.

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

25.10. 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;

25.11 –  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;

26. DO FORO

26.1.  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, 25  de  Julho   de 2016.

Antônio Fabrício Pinto da Costa
Pregoeiro
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ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2016/COOEGE/DA/SEMUSA/PVH

1. IDENTIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde

Requisitante: Departamento de Atenção Básica – DAB / Divisão de Apoio a Farmácia –

DAF / Departamento de Controle de Zoonoses - DCZ / Departamento de Alta e Média

Complexidade  –  DMAC  /  Departamento  de  Vigilância  Epidemiológica  e  Ambiental  –

DVEA / Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária - DVS 

2 – OBJETO

Registro de Preço para eventual e futura aquisição de Caixas Térmica e Caixas de

Isopor (CONFORME Descrição e quantidade definidos no Anexo I deste Termo de

Referência), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde.

3 – JUSTIFICATIVA:

Todas as informações relacionadas neste Termo de Referência inclusive a

memória  de  cálculo,  quadro  de  distribuição,  quantitativos  e  especificações  do  objeto

solicitado,  estão  fundamentadas  no  levantamento  feito  pelos  setores  requisitantes,

através  dos  Memorandos  Nº018/Imunização/SEMUSA,  Nº037/DAF/SEMUSA,

Nº156DCZ/SEMUSA, Nº121/2016/DMAC, Nº050/DVEA/SEMUSA, Nº005/DVS/SEMUSA,

constante dos autos, os quais foram consolidados pelo Departamento Administrativo da

Secretaria Municipal de Saúde por meio da COOEGE – portaria 155/ASTEC/SEMUSA de

19/08/2015, publicada no DOM nº 5.032 de 19/08/2015.

A Secretaria Municipal  de Saúde –  SEMUSA, dentre as diversas atribuições

que lhes são conferidas no âmbito da saúde pública municipal está inserida o serviço de

prevenção, que no presente caso requer o constante acompanhamento e a imunização

dos cidadãos Porto-velhenses de todas as faixas etárias, bem como a imunização dos
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aminais  que  representam  significativo  meio  de  transmissão  de  doenças  aos  seres

humanos, caso não haja a devida prevenção efetivada por meio da vacinação. 

Justifica-se o pedido de Caixas Térmicas (com termômetro digital) e Caixa de

Isopor  para  a  conservação  de  imunobiológicos  no  intuito  de  atender  as  normas

preconizadas  via  manual  MINISTÉRIO  DA SAÚDE/PNI   de  rede  de  frio  e  salas  de

vacinas. O material será empregado nas salas de vacinas das unidades básicas de saúde

da área urbana e rual do município de Porto Velho, em campanhas nacionais a serem

realizadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  salientando  que  as  vacinas  de

manipulação  de  combate  a  bactérias  deverão  estar  em  recipiente  reparado,  às  de

combate a vírus deverão ser acondicionadas em caixas térmicas separadas, pois uma vez

manipuladas (Abertas) expõem ao risco de contaminação entre ambas e causando risco

de contaminação aos usuários, as vacinas que são disponibilizadas para as unidades de

saúde na forma de reabastecimento de seus estoque, estas deverão ser trasportadas em

temperaturas adequadas uma vez que diante normas de rede de frio, as mesmas deverão

estar em conservação entre + 2º e + 8º C.

O objeto deste Termo de Referência também será destinado a conservação e ao

transporte  de  medicamentos  Imunobiológicos  e  termolábeis  no  intuito  de  atender  as

normas  preconizadas  para  as  Boas  Práticas  de  armazenagem  e  transporte  de

medicamentos  Imunobiológicos  termolábeis.  Medicamentos  termolábeis  são  produtos

sensíveis a condições extremas de temperatura cuja exposição a essas condições pode

danificar suas propriedades farmacológicas, e logo seu efeito desejado. Enquadram-se

nesse grupo os medicamentos utilizados na prevenção e curas de doenças crônicas como

vacinas,  oncológicos,  insulinas,  entre  outros.  A  etapa  logística  de  armazenagem  e

transporte de medicamentos termolábeis deve ser rigorosamente monitorada e seguir o

sistema  de  gestão  da  qualidade  definido  pelas  Boas  Práticas  de  Transporte.  O

monitoramento da carga termolábil precisa ser realizado pelo farmacêutico em conjunto

com os funcionários da operação para garantir que a estabilidade dos medicamentos e o

controle das Boas Práticas de Fabricação sejam realizados anteriormente à entrega do

medicamento ao usuário final. Assim, uso de embalagens térmicas qualificadas é hoje

comum  no  mercado  porque  garante  a  manutenção  da  temperatura  adequada  até  o

momento final do transporte.  Todos os medicamentos podem sofrer com temperaturas

extremas, porém os mais sensíveis são os que necessitam manter a temperatura entre

8°C e 25°C e de 2°C a 8°C. 
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Para o Departamento de Vigilância Epidemiológica a aquisição se faz necessária,

pois  consiste  na  conservação e  eficiência  dos  testes  rápidos,  que são utilizados nas

capacitações, eventos, campanhas e ações de Promoção de Saúde e de prevenção  para

a comunidade do Município de Porto Velho. Já nas ações e campanhas do Trânsito, que

ocorrerem em vias públicas, o objeto será utilizado para conservar água e lanche.

A aquisição  se  faz  necessária  também  para  atender  as  ações  de  campo  do

Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, visando subsidiar às demandas de

serviços  de  inspeção  sanitária,  monitoramento  da  qualidade  da  água  para  consumo

humano,  incluindo  ações  de  coleta  e  provimento  dos  exames  físico,  químico  e

bacteriológico  de  amostras,  em  conformidade  com  a  normatização  federal  coleta  de

alimentos e água para exame laboratorial, bem como o controle de cloro residual na água

ofertada  a  população  do  município  de  Porto  Velho,  com  isso  o  objeto  do  certame

possibilitará o acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de

pureza, segurança, e eficácia do produto, mantendo em temperatura ideal para a entrega,

garantindo a qualidade desde a VISA, local da coleta que pode ser zona urbana e rural, e

destino final, ou seja, o Laboratório.

O  Departamento de Controle de Zoonoses utilizará o objeto para dar continuidade

as atividades desenvolvidas, atendendo as necessidades e demanda do DCZ, uma vez

que os mesmos são indispensáveis ao regular funcionamento administrativo/institucional,

com isso  terão seu uso aplicado da conservação de alimentos e água em viagens a

campo e acondicionamento de material coletado (mosquitos e larvas). 

4 - UNIDADES A SEREM ATENDIDAS:

Departamento de Atenção Básica - DAB

Zona Urbana:  Pronto Atendimento José Adelino,  Unidade De Pronto Atendimento Zona

Leste, Maternidade Municipal Mãe Esperança,  Santo Antônio, Socialista, São Sebstião,

Ronaldo Aragão, Renato Medeiros, Pedacinho De Chão, Osvaldo Piana, Nova Floresta,

Mauricio  Bustani,  Manoel  Amorim,  Mariana,  José Adelino,  Hamilton Gondin,  Ernandes

Indio, Caladinho,  Areal Da Floresta, Agenor De Carvalho, Aponiã, Vila Princesa

Zona Rural: União Bandeirantes, Terra Santa, Santa Rita, São Carlos, Rio Das Garças,

Novo Engenho, Nova Califórnia, Nova Mutum, Nazaré, Mutum Paraná, Morrinhos, Jacy

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

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2848

COOEGE/SEMUSA

3



Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Paraná,  Fortaleza  Do  Abunã,  Extrema,  Cujubimcahoeira  Teotônio,  Calama,  Aliança,

Abunã, Vista Alegre.

Todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho.

Departamento de Alta e Média Complexidade – DMAC

Upa  Leste  Upa  Sul,  Centro  De  Referência  De  Saúde  Da  Mulher,  Centro  De

Especialidades Médicas, Pronto Atendimento Ana Adelaide, Policlínica Rafael Vaz E Silva,

Maternidade  Municipal  Mãe  Esperança,  Pronto  Atendimento  José  Adelino,  Policlínica

Hamilton  Gondim,  Policlínica  Manoel  Amorim De  Matos,  U.S.F  São  Sebastião,  U.S.F

Aponiã,  U.S.F  Ernandes  Índio,  U.S.F  Socialista,  U.S.F  Mariana,  U.S.F  Agenor  De

Carvalho, U.S.F Areal Da Floresta, U.S.F Nova Floresta, U.S.F Renato Medeiros, U.S.F

Caladinho,  U.S.F  Ronaldo  Aragão,  U.S.F  Osvaldo  Piana,  U.S.F  Pedacinho  De  Chão,

U.S.F Mauricio Bustani, U.S.F Santo Antônio, U.S.F Vila Princesa, U.S.F Abunã, U.S.F

Aliança, U.S.F Benjamim Silva – Calama, U.S.F José Gomes Ferreira – Cujubim Grande,

U.S.F Extrema, U.S.F Fortaleza Do Abunã, U.S.F Jaci-Paraná, U.S.F Morrinhos, U.S.F

Mutum Paraná/Nova Mutum, U.S.F Nova Califórnia, U.S.F Rio Das Garças, U.S.F Santa

Rita, U.S.F São Carlos, U.S.F União Bandeirantes, U.S.F Vista Alegre Do Abunã, Posto

De Saúde Cachoeira Do Teotônio.

5 – AÇÕES, CAMPANAHAS E EVENTOS A SEREM ATENDIDOS:

Departamento de Atenção Básica - DAB

-  Campanhas contra o HPV, GRIPE, POLIOMIELITE, SARAMPO e MULTIVCINAÇÃO,

bem como capacitações de técnicos e enfermeiros. 

Departamento de Controle de Zoonoses - DCZ

- Dia Mundial da Malária;

- Campanha de Vacinação contra o Vírus Rábico;

- Levantamento de Índice Rápido – LIRA'a;

- Dia “D” Nacional contra a Dengue.

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – DVEA
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- Lançamento de ações Dst/Aids;

- Campanha do Dia Mundial contra as Hepatites Virais;

 - Campanha do Dia Nacional da Sifilis, Para atender a Divisão ae Vigilância ae Doenças; 

-Transmissão Sexual;

- Campanha ao Dia 1º de Janeiro Dia Mundial de Luta contra a Aids;

- Teste Rápido Capacitação;

- Semana do Trânsito;

- Campanha Educativa Escolar.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1 - Dotação Orçamentária

A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação
orçamentária,:

- Projeto Atividade:

08.31.10.3050247.2.247 – Manutenção e realização de campanhas de Vacina.

08.31.10.303.258.2.251 –  Estruturação  da  Rede  de  Assistência  Farmacêutica  nas

Unidades Básicas de Saúde 

08.31.10.303.258.2.465 – Manutenção da Farmácia Básica  

08.31.10.305.256.2.685 –  Manutenção  das Atividades de Controle  Vetorial  da  Malária

(para as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 – Manutenção das Atividades de Controle de população Animal,

Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, População Animal

Controlada.

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório)

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras DST).

08.31.10.304.076.2.225 – Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização Sanitária.

- Elemento de Despesa:

3.3.90.30 – Material de Consumo
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4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente

- Fonte de Recursos:

01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 

SUS

6.2-  Vigência Contratual

6.2.1- O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a 

partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município. Deverão 

ser observadas as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93;

7 – PRAZO DE ENTREGA

7.1  -  O fornecimento  do  objeto  deverá  ocorrer no  prazo  máximo de  30 (trinta)  dias

corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho

8 - LOCAL DE ENTREGA

8.1 -  Os materiais  deverão ser entregues 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;

9 -  DA GARANTIA

9.1 - O prazo de garantia contra defeitos após o recebimento definitivo, deve ser de no

mínimo 12 (doze) meses e declarados na Nota Fiscal , respondendo, nos ditames da lei,

por quaisquer danos decorrentes da má execução do contrato que não estiverem em

conformidade com os itens deste Termo de Referência.
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9.2 - A garantia, quanto as características dos materiais tanto de ordem técnica quanto de

sua  apresentação  (características  internas  e  externas)  descritas  deverá  obedecer  à

estipulada  pelos  respectivos  fabricantes,  sem prejuízo  das  garantias  e  direitos  legais

inscritos no Código de Defesa do Consumidor.

9.3 - A contratada deverá possuir assistência técnica na cidade de Porto Velho.

9.4 - Os produtos eventualmente substituídos/ trocados terão o mesmo prazo de garantia

fixado na proposta comercial do licitante.

9.5  -  Durante  o  período  de  validade  da  garantia  dos  produtos  fornecidos,  o  licitante

contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante dos referidos produtos,

obriga-se a efetuar a substituição /troca de toda e qualquer unidade que vier a apresentar

irregularidades,  defeitos  de  fabricação  e  /ou  divergência  com  as  especificações

constantes da proposta apresentada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, as

suas expensas sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Velho /RO,  no

Almoxarifado da SEMUSA, localizado na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Nova

Porto Velho, CEP: 76820-116 – Porto Velho-RO;

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo com as

especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

10.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

10.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da Administração

com urbanidade e respeito;

10.4  -  Arcar  com  todos  os  custos  e  encargos  resultantes  da  entrega  dos  materiais,

inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, bem

como  encargos  técnicos,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  seguro  de  acidentes  do

trabalho;

10.5 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de propriedade

do Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do contrato, inclusive por
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acidentes,  mortes,  perdas  ou  destruições,  isentando  o  Estado  de  todas  e  quaisquer

reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

10.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de propriedade

do Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no pagamento que a

empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse administrativo, recolhido por

depósito a favor do Município.

10.7 - 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 dos produtos solicitados

10.8  -  Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus

empregados,  quando as  leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem,  e demais

exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do contrato, ficando, ainda, a

SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

10.9 - Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das atividades

especificadas;

10.10  -  Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta  SEMUSA,

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes,

caso ocorram;

10.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do

prazo de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos para a

respectiva  aprovação,  em  até  5  (cinco)  dias  consecutivos,  a  partir  da  data  da  sua

ocorrência, sob pena de não serem considerados;

10.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade de

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.13 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, tes-

tes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execu-

ção do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
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10.14 - 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. 17, §1º do Decreto

Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

10.15 - 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;

10.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,

prestações  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções

resultantes  de  execução  irregular  ou  do  emprego  ou  fornecimento  de  materiais

inadequados ou desconformes com as especificações;

10.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar

com a Administração Pública,  apresentando sempre que exigido  os  comprovantes  de

regularidade fiscal;

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1  -  Acompanhar,  fiscalizar,  conferir  e  avaliar  o  objeto  deste  Termo  de  referência,

através  de  representantes  designados  pela  SEMUSA (Comissão  de  Recebimento  e

Comissão de Certificação);

11.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos

estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

11.3 - Não permitir que outrem execute objeto do presente Termo de Referência; 

11.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.
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11.5 -  Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do

presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

11.6  -  Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor  (es)  às  suas

dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

11.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s)

licitante(s) vencedor (es);

11.8 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a

aquisição do objeto;

11.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos deste Termo de

Referência;

11.10 -  Aceitar  ou  recusar  os  motivos  alegados pela  contratada para  configurar  caso

fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos

de comprovação;

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

11.12  -  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais

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

para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

12 - DO PREÇO

12.1 - Os preços propostos serão aqueles discriminados por item, cotado em reais (R$),
após minuciosa pesquisa no mercado.

13 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - A conferência e o recebimento dos produtos serão acompanhados e fiscalizados

por servidores designados por ato do Ordenador de Despesas e será efetivado, quando
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em conformidade com as descrições constantes neste Termo de Referência, nos termos

art.  73  da  Lei  nº  8.666/93,  ao  qual  competirá  acompanhar,  controlar  e  avaliar  a  sua

execução, atestar a efetividade da entrega e dirimir  as dúvidas que surgirem em seu

curso;

13.2 - O material deverá estar isento de quaisquer avarias, inclusive durante o transporte,

que não venha a comprometer sua estabilidade física, ficando na responsabilidade da

empresa ganhadora do certame a substituição imediata dos mesmos;

13.3 -  Fica terminantemente vedado a contratada entregar materiais fora dos padrões

especificados,  reservando-se  ao  Município  de  Porto  Velho/RO  o  direito  de  recusar

qualquer item que apresente tais características;

13.4 - Os materiais deverão Demonstrar as mesmas especificações detalhadas nos itens

deste Termo de Referência, acompanhados de manual de instrução, em português, na

forma e prazo estipulados;

13.5 - O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais

disposições  não  sendo  permitido  à  Comissão  receber  os  materiais  fora  das

especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e

aceito por esta Secretaria;

13.6  -  Não  serão  admitidos,  para  efeito  de  recebimento,  objetos  que  estejam  em

desacordo ou conflitante com quaisquer especificações prescritas no anexo I.

13.7 - Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os materiais não atendam as

especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em

parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição dos materiais não aceitos, no

prazo  máximo de  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  data  em que  a  mesma receber

notificação  expedida  pela  contratante,  realizando  sua  entrega  no  Almoxarifado  da

SEMUSA.

13.8 - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o

que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos

dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste

instrumento e seus anexos;
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13.9 - Não serão aceitos materiais que tenham sido objeto de quaisquer processos de

manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das

embalagens originais de seus fabricantes.

13.10 -  Fica  terminantemente  vedado  o  licitante  contratado  entregar  itens  que sejam

usados ou similar, reservando-se ao Município de Porto Velho/ RO o direito de recusar

qualquer item que apresente tais características;

13.11 -  Os  itens  serão  fornecidos  pela  empresa vencedora,  de  primeiro  uso,  no  que

couber,  devendo  mantê-lo  sempre  com  qualidade  e  dentro  de  sua  validade  até  seu

recebimento  definitivo,  respeitando-se  complementarmente  o  período  da  Validade

ofertada.

13.12 - Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os

materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com

antecedência  de mínimo 10 (dez)  dias  úteis,  antes  de esgotado o prazo inicialmente

previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada

ao  Secretário  Municipal  de  Saúde  que,  por  sua  vez,  decidirá  a  possibilidade  de

prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a

partir da efetiva notificação;

13.13 - Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s) esta SEMUSA/PVH/RO, aplicará a

multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado,

e, entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93,

art. 86 a 88;

13.14 - A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a

fim de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e

aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade;

13.15 - O recebimento será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da

Secretaria Municipal de Saúde, que realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os

exames necessários para aceitação /aprovação dos produtos de modo a comprovar que

os  mesmos  atendem  as  especificações  estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,
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procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do departamento

de interesse, devidamente portariados e com conhecimento técnico na respectiva área),

conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93

13.16 - Provisoriamente:  imediatamente depois de efetuada a entrega, para posterior

verificação da conformidade dos produtos com as especificações, no local de entrega, um

servidor  designado  fará  o  recebimento  dos  produtos  limitando-se  a  verificar  a  sua

conformidade com o discriminado na Nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso

da Nota a data da entrega dos materiais. O recebimento suprarreferido dar-se-á através

de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

13.17  -  Se,  após  o  recebimento  provisório,  for  constatado  que  os  materiais  foram

entregues  de  forma  incompleta  ou  em  desacordo  com  as  especificações  ou  com  a

proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento

definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação.

13.18 -  Definitivamente: será  feito  após a verificação da qualidade e quantidade do

objeto  e  consequente  aceitação no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do

recebimento provisório, por servidor que procederá ao recebimento, realizando todos os

testes,  verificando  as  especificações  e  as  qualificações  do  material  entregue,  de

conformidade com o exigido.

13.19 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela

solidez  e  segurança  do  material,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

Nesse  sentido,  cumpre  destacar  o  Art.  73.  Executado  o  contrato,  o  seu  objeto  será
recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização,  mediante termo circunstanciado,  assinado pelas  partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b)  definitivamente,  por servidor  ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após
o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação
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do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta
Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação;

b)  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do
material e consequente aceitação.

§  1o  Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de  grande  vulto,  o
recebimento  far-se-á  mediante  termo  circunstanciado  e,  nos  demais,
mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não
poderá  ser  superior  a  90(noventa)  dias,  salvo  em casos  excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se
refere  este  artigo  não  serem,  respectivamente,  lavrado  ou  procedida
dentro  dos  prazos  fixados,  reputar-se-ão  como  realizados,  desde  que
comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão
dos mesmos.

14 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1 - Os documentos referentes à Qualificação Técnica quando não apresentados em

originais, deverão ser apresentados através de cópia autenticada por tabelião de notas.

14.2 -   Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, comprovando a execução dos serviços pertinente e compatível

em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto em licitação. 

a) Entende-se por pertinente e compatível em   características o(s) atestado(s) que

em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância

do serviço(s)/fornecimento objeto desta licitação.

b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidades, o (s) atestado (s) que

em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução

(tendo  sido  os  serviços/fornecimentos  dos  atestados  prestados  no  mesmo  período),

comprove  que  a  empresa  prestou  ou  presta  satisfatoriamente  serviços  com  as

especificações demandadas no objeto deste termo com pelo menos, 20% do quantitativo

previsto neste Termo.
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c)  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  prazo o(s)  atestado  (s)  que  em  sua

individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido

os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a

empresa  presta  ou  prestou  satisfatoriamente  a  entrega  com  as  especificações

demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo, 20% da vigência proposta.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se-á o

seguinte:

15.1.1 - 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;

15.1.2 -  No preço a ser  pago deverão estar  inclusas todas as despesas inerentes a:

salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as

despesas necessárias ao fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Referência;

15.1.3 - As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor encarregado de

fiscalizar entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto contratado;

15.1.4 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos deste Termo de

Referência;

15.1.5 - Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da declaração de

regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

15.1.6 - O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela

Comissão de Fiscalização dos Serviços,  composta  por  no mínimo 03 (três)  membros

designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.1.7  -  Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da

despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a

mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento
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iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação de documento fiscal não

acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

15.1.8 - A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome

do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem

bancária;

15.1.9  -  A SEMUSA não  efetuará  pagamento  de  título  descontado  ou  por  meio  de

cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da

operação de “factoring”;

15.1.10 - A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais como nome e

CNPJ da SEMUSA;

15.1.11 -  As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras

praças serão de responsabilidade da empresa contratada;

15.1.12  -  pagamento  efetuado  a  empresa  contratada  não  a  isentará  de  suas

responsabilidades  vinculadas  só  fornecimento  do  material,  especialmente  aquelas

relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos oferecidos;

15.1.13 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a

apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certidão Negativa da Receita

Estadual  –  SEFIN,  Certidão  Negativa  Municipal,  Certidão  Negativa  Federal  e

Regularidade Fiscal e Trabalhista;

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 -  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito,  o atraso injustificado na

execução parcial ou total do objeto sujeitará a empresa contratada, nos termos do artigo

86 da Lei n. 8.666/93, à multa de mora diária, a ser calculada conforme a seguinte à

fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de atraso
                                T

onde:
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M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

16.1.1 - Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para efeito de penalidades

e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias,

avalanches,  tempestades,  raios,  enchentes,  perturbações  civis,  explosões,  greves  ou

quaisquer  outros  acontecimentos  semelhantes  aos  acima  enumerados,  ou  de  força

equivalente, que fujam ao controle razoável  de qualquer das partes interessadas, que

mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência;

16.1.2 - O valor das multas previstas no item 16.1 será descontado dos créditos que a

empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular com

as demais sanções administrativas, exceto com a multa prevista no subitem 16.6.2;

16.2  -  Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores

representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

16.3 - A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde  aplique

as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

16.4  -  A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a

ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito,  dentro de

prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva

comprovação,  em  até  05  (cinco)  dias  contados  do  evento,  sob  pena  de  não  serem

considerados os motivos alegados;

16.5 - A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do

recebimento  dos documentos de comprovação,  deverá  aceitar  ou  recusar  os  motivos

alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

16.6 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto

contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também, poderá, garantida a prévia defesa

e mediante publicação no Diário Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

16.6.1 - Advertência por escrito;

16.6.2  -  Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas  e  danos  sofridos  pela

Administração, que será aplicada da seguinte forma:
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16.6.2.1 - No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez

por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

16.6.2.2 - No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por

cento) sobre o Valor Global.

16.6.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de

inexecução total sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo

previsto de 05 (cinco) anos;

16.6.4 - 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 sanção, depois do ressarcimento à

Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da  sanção

aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

16.7 - Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista neste Termo de Referência,

o depósito do valor da mesma deverá ser  feito no Banco,  Agência e Conta Corrente

indicados na nota fiscal;

16.8 -  No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito  ao

contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

16.9 - Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de 05

(cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o

respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a SEMUSA, e, se

estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em

Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

16.10 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que

aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou

nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior,

dentro do mesmo prazo.

17. CONDIÇÕES GERAIS
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17.1  -  O   produto  ofertado  pela  CONTRATADA deverá,  no  que  couber,  atender  ás

exigências de qualidade, observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos

competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc; atentando-se o

proponente,  principalmente  para  as  prescrições  contidas  no  art.  39,  VIII,  da  Lei  nº

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

17.2  -  A Contratada  se  obriga  a  aceitar  acréscimos  ou  supressões  nas  quantidades

inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65, Lei 8.666/93 e suas alterações,

tendo como base os preços constantes da proposta, diante de necessidade comprovada

da Administração;

17.3 - Todas as comunicações relativas a este Termo de Referência serão consideradas

como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama, fax,

meio eletrônico;

17.4 - Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não

implicará  renuncia  a  direitos  e  não  pode  ser  entendida  como aceitação,  novação  ou

precedente;

17.5 - Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra

empresa, e a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado.

17.6 - Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços

será considerada.

18 - DOS CASOS OMISSOS

Rege-se  este  instrumento  pelas  normas  e  diretrizes  estabelecidas  na  Lei  Federal

8.666/93, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios

da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

19 - DOS ANEXOS

Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:
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ANEXO I– Quadro de descrição e quantitativos geral.

ANEXO II- Modelo da Caixa Térmica com rodinhas ergonômicas.

ANEXO III – Memória de Cálculo por departamento.

Porto Velho/RO, 08 de Abril de 2016.

Elaborado por:

 
Carlos Alberto de Oliveira Souza

COOEGE/DA/SEMUSA

Matrícula: 273631

Revisado em: _____/_____/______

Rosaneire Moreno da Silva

Coordenadora/COOEGE/SEMUSA

Portaria 155/2015/ASTEC/SEMUSA
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Igor Domingos Araújo de Amorim

Diretor DAB/SEMUSA

Matrícula: 84054
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Eriane Lemos de Lima
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Revisado em: _____/_____/______

Francisca Rodrigues Nery

Diretora DMAC

Matrícula: 830118 

Revisado em: _____/_____/______

Régia de Lourdes F. P. Martins 

Diretora do DVEA/SEMUSA

Matrícula:  844250

Revisado em: _____/_____/______

Daniele silva de souza

Diretora/VISA/Semusa

Matrícula: 117706

Revisado em: _____/_____/______
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Diretor do Deptº Administrativo

________________________________________________________________________

___

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 

8.666/93, aprovo, declaro e dou fé no presente Termo de Referência e Anexos, as 

laudas de nº 17 a 26

Aprovado em: _____/_____/______

______________________________________

Domingos Sávio Fernandes de Araújo

Secretário Municipal de Saúde -  SEMUSA/PVH/RO
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

QUADRO DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS GERAL

CAIXA TÉRMICA E CAIXA DE ISOPOR

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. POR
DEP/DIVISÕES

QUANT.
TOTAL

1 Caixa  térmica  capacidade  mínima  de  5  litros,  e
termômetro digital de máxima e mínima, alça fixa,
feito  nos  seguintes  matérias:  Parte  externa  em
polipropileno, fator isolante EPS e a parte interna
em polipropileno. dimensões mínimas. do produto
(L x A x P): C:20 A:16 L: 28,, a apresentação do
produto  devera  obedecer  a  legislação  atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva.

UND

DAB 78

131

DAF 0

DCZ 50

DMAC 0

DVEA 0

DVS 3

2 Caixa térmica com capacidade mínima de 15 litros
e termômetro digital  de máxima e mínima,  com
cabo  extensor  embutido,  feita  com  os  matérias:
revestimento  interno com poliuretano que auxilia
no isolamento térmico e de fácil higienização, alça
em  polipropileno,  dimensões  mínimas:  interna:
24x21x31  cm  e  externa  de:  29x25x38cm.a
apresentação  do  produto  devera  obedecer  a
legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano
a partir da data de entrega definitiva.

UND

DAB 86

249

DAF 10

DCZ 150

DMAC 0

DVEA 0

DVS 3

3 Caixa  térmica,  capacidade  mínima  de  26  litros,
acompanhada  pelo  Datalogger  (Termômetro),
acessório de controle de temperatura interna, Alça
rígida  e  escamoteável,  Material  externo:
Confeccionado  em  polietileno  de  alta  densidade
(PEAD) nas paredes interna e externa, fácil de ser
lavado e conservado. Material térmico: Isolamento
interno em poliuretano (PU), com alto desempenho
térmico em relação ao isopor (EPS), praticamente
triplicando  o  seu  desempenho  em  relação  ao
tempo  de  conservação,  medidas  mínimas  de:
externas  (mm):  505(C)  X  315(A)  X  275(L).a
apresentação  do  produto  devera  obedecer  a
legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano
a partir da data de entrega definitiva.

UND

DAB 86

249

DAF 10

DCZ 150

DMAC 0

DVEA 0

DVS 3
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Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2848

COOEGE/SEMUSA

5



Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

4 Caixa térmica 30 litros com termômetro digital de
máxima  e  mínima  acoplado  na  caixa,  com
qualidade total e segurança, a nova caixa térmica
monitora e apresenta a temperatura interna e sua
oscilação,  através  do  termômetro  de  máxima  e
mínima, trazer em sua composição o isolamento
térmico,  além  de  ser  leve,  atóxica  e  de  fácil
higienização, modelo compacto de 30 litros, possui
alça rígida com trava de segurança que impede a
abertura  acidental  da  tampa  e  permite  total
vedação,  e  duas  rodas  de  borracha  maciça
(conforme modelo do ANEXO II)  para atender  o
parâmetro  ergonômico  quanto  a  saúde  do
trabalhador, produzido  em  material  de  alta
resistência,  revestimento  interno  em  poliuretano
(PU)  que  auxilia  no  isolamento  térmico,
temperatura  externa  através  de  cabo  e  sensor,
função ºC/ºF, imã de fixação em objetos metálicos,
resistência  a  água,  alça  em  PP  (polipropileno),
parede  Interna  Em  PS  (poliestireno),  parede
Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade),
Entre Paredes De PU (poliuretano),  Acabamento
Dobradiças  Na  Tampa,  faixa  de  utilização
-50ºC+70ºC/ºF, precisão ±1ºC/ºF, resolução 0,1ºC
escala de -20ºC+50ºC e ±2 para  cima de 50ºC,
pilha 1x 1,5 AA.

UND

DAB 86

234

DAF 0

DCZ 101

DMAC 40

DVEA 7

DVS 0

5 Caixa térmica 40 litros com termômetro digital de
máxima  e  mínima  acoplado  na  caixa,  com
qualidade total e segurança, a nova caixa térmica
monitora e apresenta a temperatura interna e sua
oscilação,  através  do  termômetro  de  máxima  e
mínima, trazer em sua composição o isolamento
térmico,  além  de  ser  leve,  atóxica  e  de  fácil
higienização, modelo compacto de 40 litros, possui
alça rígida com trava de segurança que impede a
abertura  acidental  da  tampa  e  permite  total
vedação,  e  duas  rodas  de  borracha  maciça
(conforme modelo do ANEXO II)  para atender  o
parâmetro  ergonômico  quanto  a  saúde  do
trabalhador, produzido  em  material  de  alta
resistência,  revestimento  interno  em  poliuretano
(PU)  que  auxilia  no  isolamento  térmico,
temperatura  externa  através  de  cabo  e  sensor,
função ºC/ºF, imã de fixação em objetos metálicos,
resistência  a  água,  alça  em  PP  (polipropileno),
parede  Interna  Em  PS  (poliestireno),  parede

UND

DAB 0

40

DAF 0

DCZ 0

DMAC 40

DVEA 0

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

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2848

COOEGE/SEMUSA

5



Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade),
Entre Paredes De PU (poliuretano),  Acabamento
Dobradiças  Na  Tampa,  faixa  de  utilização
-50ºC+70ºC/ºF, precisão ±1ºC/ºF, resolução 0,1ºC
escala de -20ºC+50ºC e ±2 para  cima de 50ºC,
pilha 1x 1,5 AA.

DVS 0

6 Caixa  térmica,  capacidade  mínima  de  45  litros,
acompanhada  pelo  datalogger  (termômetro)
acessório de controle de temperatura interna, Alça
rígida e escamoteável,  e duas rodas de borracha
maciça  (conforme  modelo  do  ANEXO  II)  para
atender o parâmetro ergonômico quanto a saúde
do  trabalhador, Material  externo:  Confeccionado
em  polietileno  de  alta  densidade  (PEAD)  nas
paredes interna e externa, , fácil de ser lavado e
conservado.  Material  térmico:  Isolamento  interno
em poliuretano  (PU),  medidas  mínimas externas
(mm): 645(C) X 375(A) X 355(L) a apresentação
do  produto  devera  obedecer  a  legislação  atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva.

UND

DAB 86

269

DAF 10

DCZ 163

DMAC 0

DVEA 7

DVS 3

7 Caixa  de  Isopor  com  tampa  e  sem  alça  e
capacidade mínima de 12 litros, a apresentação do
produto  deverá  obedecer  a  legislação  atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva. UND

DAB 96

314

DAF 10

DCZ 208

DMAC 0

DVEA 0

DVS 0

8 Caixa  de  Isopor  com  tampa  e  sem  alça  e
capacidade mínima de 50 litros, a apresentação do
produto  deverá  obedecer  a  legislação  atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva. UND

DAB 96

311

DAF 10

DCZ 203

DMAC 0

DVEA 2

DVS 0

9 Caixa  de  Isopor  com  tampa  e  sem  alça  e
capacidade mínima de 120 litros, a apresentação
do  produto  deverá  obedecer  a  legislação  atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva. UND

DAB 116

320

DAF 0

DCZ 200

DMAC 0

DVEA 4

DVS 0

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

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2848

COOEGE/SEMUSA

5



ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DA CAIXA TÉRMICA COM RODINHAS ERGONÔMICAS (para os itens 4, 5 e 6)

imagens meramente ilustrativa:

Alça estendida e dreno Rodinhas ergonômicas

Termômetro Acoplado e
travas de fechamento



ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – MEMÓRIA DE CÁLCULO POR DEPARTAMENTO

Departamento de Alta e Média Complexidade – DMAC

EVENTO As caixas térmicas serão utilizadas no transporte de materiais reagentes, biológicos.

Nº DISTRIBUIÇÃO

ITEM 01
Caixa térmica 30 litros com termômetro digital de máxima e
mínima acoplado na caixa, com qualidade total e segurança, a
nova caixa térmica monitora e apresenta a temperatura interna
e sua oscilação, através do termômetro de máxima e mínima,
trazer em sua composição o isolamento térmico, além de ser
leve, atóxica e de fácil higienização, modelo compacto de 30
litros, possui alça rígida com trava de segurança que impede a
abertura acidental da tampa e permite total vedação,  e duas
rodas de borracha maciça (conforme modelo do ANEXO II)
para  atender  o  parâmetro  ergonômico  quanto  a  saúde  do
trabalhador, produzido  em  material  de  alta  resistência,
revestimento  interno  em  poliuretano  (PU)  que  auxilia  no
isolamento  térmico,  temperatura  externa  através  de  cabo  e
sensor,  função  ºC/ºF,  imã de fixação  em objetos  metálicos,
resistência a água, alça em PP (polipropileno), parede Interna
Em PS (poliestireno), parede Externa Em PAD (polietileno De
Alta  Densidade),  Entre  Paredes  De  PU  (poliuretano),
Acabamento  Dobradiças  Na  Tampa,  faixa  de  utilização
-50ºC+70ºC/ºF,  precisão  ±1ºC/ºF,  resolução  0,1ºC escala  de
-20ºC+50ºC e ±2 para cima de 50ºC, pilha 1x 1,5 AA.

ITEM 02
Caixa térmica 40 litros com termômetro digital de máxima e
mínima acoplado na caixa, com qualidade total e segurança, a
nova caixa térmica monitora e apresenta a temperatura interna
e sua oscilação, através do termômetro de máxima e mínima,
trazer em sua composição o isolamento térmico, além de ser
leve, atóxica e de fácil higienização, modelo compacto de 40
litros, possui alça rígida com trava de segurança que impede a
abertura acidental da tampa e permite total vedação,  e duas
rodas de borracha maciça (conforme modelo do ANEXO II)
para  atender  o  parâmetro  ergonômico  quanto  a  saúde  do
trabalhador, produzido  em  material  de  alta  resistência,
revestimento  interno  em  poliuretano  (PU)  que  auxilia  no
isolamento  térmico,  temperatura  externa  através  de  cabo  e
sensor,  função  ºC/ºF,  imã  de fixação  em objetos  metálicos,
resistência a água, alça em PP (polipropileno), parede Interna
Em PS (poliestireno), parede Externa Em PAD (polietileno De
Alta  Densidade),  Entre  Paredes  De  PU  (poliuretano),
Acabamento  Dobradiças  Na  Tampa,  faixa  de  utilização
-50ºC+70ºC/ºF,  precisão  ±1ºC/ºF,  resolução  0,1ºC escala  de
-20ºC+50ºC e ±2 para cima de 50ºC, pilha 1x 1,5 AA.

01 UPA LESTE 01 01

02 UPA SUL 01 01

03 CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA 
MULHER

00 01

04 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 01 01

05 PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE 01 01

06 POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA 02 04

07 MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE 
ESPERANÇA

01 01



08 PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO 01 01

09 POLICLÍNICA HAMILTON GONDIM 00 01

10 POLICLÍNICA MANOEL AMORIM DE MATOS 01 00

11 U.S.F SÃO SEBASTIÃO 01 01

12 U.S.F APONIÃ 01 01

13 U.S.F ERNANDES ÍNDIO 01 01

14 U.S.F SOCIALISTA 01 01

15 U.S.F MARIANA 01 01

16 U.S.F AGENOR DE CARVALHO 00 01

17 U.S.F AREAL DA FLORESTA 01 01

18 U.S.F NOVA FLORESTA 01 01

19 U.S.F RENATO MEDEIROS 01 01

20 U.S.F CALADINHO 01 01

21 U.S.F RONALDO ARAGÃO 01 01

22 U.S.F OSVALDO PIANA 01 01

23 U.S.F PEDACINHO DE CHÃO 01 01

24 U.S.F MAURICIO BUSTANI 01 01

25 U.S.F SANTO ANTONIO 01 01

26 U.S.F VILA PRINCESA 01 01

27 U.S.F ABUNÃ 01 00

28 U.S.F ALIANÇA 01 00

29 U.S.F BENJAMIM SILVA - CALAMA 01 00

30 U.S.F JOSÉ GOMES FERREIRA – CUJUBIM 
GRANDE

01 01

31 U.S.F EXTREMA 01 01

32 U.S.F FORTALEZA DO ABUNÃ 01 01

33 U.S.F JACI-PARANÁ 01 01

34 U.S.F MORRINHOS 01 01



35 U.S.F MUTUM PARANÁ/NOVA MUTUM 01 01

36 U.S.F NOVA CALIFORNIA 01 01

37 U.S.F RIO DAS GARÇAS 01 01

38 U.S.F SANTA RITA 01 01

39 U.S.F SÃO CARLOS 01 01

40 U.S.F UNIÃO BANDEIRANTES 01 01

41 U.S.F VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 01 01

42 POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DO 
TEOTÔNIO

01 00

TOTAL 40 40



Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

Departamento de Atenção Básica - DAB

MÉMORIA DE CALCULO PARA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Item
CAIXAS TÉRMICAS ISOPORES

5 LT 15 LT 26 LT 30 LT 45 LT Sub-Total 12 LT 50 LT 120 LT Sub-Total

1 U.S.F. Agenor de Carvalho 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

2 U.S.F. Aponiã 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

3 U.S.F. Areal da Floresta 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

4 U.S.F. Caladinho 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

5 U.S.F. Ernandes Índio 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

6 U.S.F. H. Raulino Gondim 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

7 U.S.F. Jose A. da Silva 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

8 U.S.F. Manoel A. de Matos 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

9 U.S.F. Mariana 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

10 U.S.F. Maurício Bustani 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

11 U.S.F. Nova Floresta 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

12 U.S.F. Osvaldo Piana 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

13 U.S.F. Pedacinho de Chão 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

14 U.S.F. Renato Medeiros 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

15 U.S.F. Ronaldo Aragão 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

16 U.S.F. Santo Antônio 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

17 U.S.F. São Sebastião 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

18 U.S.F. Socialista 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

19 U.S.F. Vila Princesa 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

20 DIVISÃO DE IMUNIZAÇÕES 2 10 10 10 10 42 20 20 40 60

Sub - Total 40 48 48 48 48 232 58 58 78 136

Item Posto de Vacinação Zona Rural 5 LT 15 LT 26 LT 45 LT 45 LT Sub-Total 12 LT 50 LT 120 LT Sub-Total

1 U.S.F. Abunã 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

2 U.S.F. Aliança 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

3 U.S.F. B. Silva – Calama 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

4 U.S.F. Cachoeira Teotônio 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

5 U.S.F. Cujubim Grande 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

6 U.S.F. Extrema 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

7 U.S.F. Fortaleza do Abunã 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

8 U.S.F. Jacy Paraná 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

9 U.S.F. M. N. Silva -Nazaré 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

10 U.S.F. Morrinhos 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

11 U.S.F. Mutum Paraná 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

12 U.S.F. Nova Califórnia 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

13 U.S.F. Novo E. Velho 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

14 U.S.F. Rio das Garças 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

15 U.S.F. Santa Rita 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

16 U.S.F. São Carlos 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

17 U.S.F. Terra Santa 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

18 U.S.F. União Bandeirantes 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

19 U.S.F. Vista A. do Abunã 2 2 2 2 2 10 2 2 2 4

Sub - Total 38 38 38 38 38 190 38 38 38 76

Total Geral 78 86 86 86 86 422 96 96 116 212

Posto de Vacinação       Zona 
Urbana



Divisão de Apoio a Farmácia – DAF 

ITEM Descrição Unidade

Quantidade a ser distribuída

TOTALFarmácias Municipais DAF

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6 Semusa

2 Caixa térmica com capacidade mínima de 15 litros e termômetro digital de máxima e mínima,
com cabo extensor embutido, feita com os matérias: revestimento interno com poliuretano que
auxilia  no  isolamento  térmico  e  de  fácil  higienização,  alça  em  polipropileno,  dimensões
mínimas: interna: 24x21x31 cm e externa de: 29x25x38cm.a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega
definitiva.

UND

1 1 1 1 1 1 4 10

3 Caixa térmica, capacidade mínima de 26 litros, acompanhada pelo Datalogger (Termômetro),
acessório de controle de temperatura interna, Alça rígida e escamoteável, Material  externo:
Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) nas paredes interna e externa, fácil
de ser lavado e conservado. Material térmico: Isolamento interno em poliuretano (PU), com
alto  desempenho  térmico  em  relação  ao  isopor  (EPS),  praticamente  triplicando  o  seu
desempenho em relação ao tempo de conservação,  medidas mínimas de:  externas (mm):
505(C) X 315(A)  X  275(L).a  apresentação  do produto  devera obedecer  a  legislação atual
vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

UND

1 1 1 1 1 1 4 10

5 Caixa térmica, capacidade mínima de 45 litros, acompanhada pelo datalogger (termômetro)
acessório de controle de temperatura interna, Alça rígida e escamoteável,  e duas rodas de
borracha  maciça  (conforme  modelo  do  ANEXO II)  para  atender  o  parâmetro  ergonômico
quanto  a  saúde  do  trabalhador, Material  externo:  Confeccionado  em  polietileno  de  alta
densidade (PEAD) nas paredes interna e externa, , fácil de ser lavado e conservado. Material
térmico: Isolamento interno em poliuretano (PU), medidas mínimas externas (mm): 645(C) X
375(A)  X  355(L)  a  apresentação  do  produto  devera  obedecer  a  legislação  atual  vigente;
validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

UND

1 1 1 1 1 1 4 10

6 Caixa de Isopor com tampa e sem alça e capacidade mínima de 12 litros, a apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva.

UND
1 1 1 1 1 1 4 10

7 Caixa de Isopor com tampa e sem alça e capacidade mínima de 50 litros, a apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva.

UND
1 1 1 1 1 1 4 10

TOTAL 30 20 50



Departamento de Controle de Zoonoses - DCZ

DESCRIÇÃO/
UTILIZAÇÃO

MÊS/ANO

QUANTIDADE DIVIDIDA POR DIVISÃO

TOTAL ANUAL
DIVISÃO DE
PESQUISA E

DIAGNÓSTICO
DIVISÃO DE VETORES DICADS ENTOMOLOGIA

EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3 Coordenação 1 Coordenação 2 EQUIPE 1 EQUIPE 2

DIA  MUNDIAL  DA
MALÁRIA:
Acondicionamento  de  testes
rapidos;
Acondicionamento  de
medicação antimalárica;
Acondicionamento de lanches e
água.

Durante todo o ano de
2016. 52 52 52 - - - - - - -

** Erro na
expressão **

Campanha de vacinação contra
o vírus rábico.

SETEMBRO/2016 - - - - - - 500 500 - - 1.000

Levantamento de Índice Rápido
– LIRA'a

QUADRIMESTRAL - - - 10 10 10 - - - - 30

DIA  “D”  NACIONAL
CONTRA A DENGUE

NOVEMBRO/2016 - - - 10 10 10 - - - - 30

Acondicionamento  e  transporte
de  mosquitos  coletados  em
campo.

Durante todo o ano de
2016. - - - - - - - - 05 04

09

QUANTIDADE TOTAL POR EQUIPE 52 52 52 20 20 20 500 500 05 04 ** Erro na
expressão **QUANTIDADE TOTAL POR DIVISÃO ** Erro na

expressão **
** Erro na

expressão **
** Erro na

expressão **
** Erro na

expressão **

QUANTIDADE TOTAL 1.225



Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – DVEA

ITEM Descrição
Unidad
e

Quantidade a ser distribuída

TOTAL

Para atender ao DST/AIDS Trânsito/DVEA Trânsito/DVEA

LANÇAMENT
O DE AÇÕES

DST/AIDS

CAMPANHA
DO DIA

MUNDIAL
CONTRA AS
HEPATITES

VIRAIS

CAMPANH
A DO DIA

NACIONAL
DA SIFILIS,

PARA
ATENDER
A DIVISÃO

DE
VIGILÂNCI

A DE
DOENÇAS
TRANSMIS

SÃO
SEXUAL

CAMPANH
A DO DIA

1º DE
JANEIRO

DIA
MUNDIAL
DE LUTA

CONTRA A
AIDS

TESTE
RÁPIDO

CAPACITA
ÇÃO

Para
armazename

nto dos
Testes

Rápidos na
SEMUSA

CAMPANHA
EDUCATIVA
ESCOLAR

SEMANA DO
TRÂNSITO

4 Caixa térmica 30 litros com termômetro digital de máxima e mínima acoplado na
caixa, com qualidade total e segurança, a nova caixa térmica monitora e apresenta a
temperatura interna e sua oscilação, através do termômetro de máxima e mínima,
trazer em sua composição o isolamento térmico, além de ser leve, atóxica e de fácil
higienização,  modelo  compacto  de  30  litros,  possui  alça  rígida  com  trava  de
segurança que impede a abertura acidental da tampa e permite total vedação,  e
duas rodas de borracha maciça (conforme modelo do ANEXO II) para atender o
parâmetro ergonômico quanto a saúde do trabalhador, produzido em material de alta
resistência,  revestimento  interno  em poliuretano  (PU)  que  auxilia  no  isolamento
térmico, temperatura externa através de cabo e sensor, função ºC/ºF, imã de fixação
em objetos metálicos, resistência a água, alça em PP (polipropileno), parede Interna
Em PS (poliestireno), parede Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade), Entre
Paredes De PU (poliuretano), Acabamento Dobradiças Na Tampa, faixa de utilização
-50ºC+70ºC/ºF, precisão ±1ºC/ºF, resolução 0,1ºC escala de -20ºC+50ºC e ±2 para
cima de 50ºC, pilha 1x 1,5 AA.

UND

1 1 1 1 1 0 1 1 07

5 Caixa  térmica,  capacidade  mínima  de  45  litros,  acompanhada  pelo  datalogger
(termômetro)  acessório  de  controle  de  temperatura  interna,  Alça  rígida  e
escamoteável,  e duas rodas de borracha maciça (conforme modelo do ANEXO II)
para  atender  o  parâmetro  ergonômico  quanto  a  saúde  do  trabalhador,  Material
externo:  Confeccionado  em  polietileno  de  alta  densidade  (PEAD)  nas  paredes
interna e externa, , fácil de ser lavado e conservado. Material térmico: Isolamento
interno em poliuretano (PU), medidas mínimas externas (mm): 645(C) X 375(A) X
355(L)  a  apresentação  do  produto  devera  obedecer  a  legislação  atual  vigente;
validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

UND

1 1 1 1 1 0 1 1 07

7 Caixa  de  Isopor  com  tampa  e  sem  alça  e  capacidade  mínima  de  50  litros,  a
apresentação  do  produto  deverá  obedecer  a  legislação  atual  vigente;  validade
mínima de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

UND
0 0 0 0 0 0 1 1 02

8 Caixa  de  Isopor  com tampa  e  sem alça  e  capacidade  mínima  de  120  litros,  a
apresentação  do  produto  deverá  obedecer  a  legislação  atual  vigente;  validade
mínima de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

UND
0 0 0 0 0 04 0 0 04

TOTAL
14 06

20



Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária - DVS 

Item Materia
l

Finalidade Quantidade a ser distribuída por Divisão TOTAL

Divisão de Alimento 
(3 equipes)

Divisão Produtos e serviços 
(3 equipes)

Divisão de Saúde Ambiental 
(3 equipes)

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

01 Caixa 
térmica

Serviço de coleta e transporte de 
produtos sujeitos a fiscalização 
sanitária e análise laboratorial 
(amostra de água, alimento, 
vacina e congênere)

02 01 01 01 01 02 01 01 02 12

TOTAL 04 04 04 12
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ANEXO II DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

REF: PREGÃO Nº: 014/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00153-00/2016

DATA:_____/_________/2016

VALIDADE DA PROPOSTA: _       (não inferior a 60 sessenta dias).

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
TOTAL

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 Caixa  térmica  capacidade  mínima  de  5
litros,  e  termômetro  digital  de  máxima  e
mínima,  alça  fixa,   feito  nos  seguintes
matérias:  Parte  externa  em  polipropileno,
fator  isolante  EPS  e  a  parte  interna  em
polipropileno.  dimensões  mínimas.  do
produto  (L x  A x  P):  C:20  A:16  L:  28,, a
apresentação do produto devera obedecer
a legislação atual vigente; validade mínima
de  1  ano  a  partir  da  data  de  entrega
definitiva.

UND 131

2 Caixa térmica com capacidade mínima de
15 litros e termômetro digital de máxima e
mínima,  com cabo extensor embutido, feita
com os matérias: revestimento interno com
poliuretano  que  auxilia  no  isolamento
térmico  e  de  fácil  higienização,  alça  em
polipropileno, dimensões mínimas: interna:
24x21x31 cm e externa de: 29x25x38cm.a
apresentação do produto devera obedecer
a legislação atual vigente; validade mínima
de  1  ano  a  partir  da  data  de  entrega
definitiva.

UND 249

3 Caixa  térmica,  capacidade  mínima  de  26
litros,  acompanhada  pelo  Datalogger
(Termômetro),  acessório  de  controle  de
temperatura  interna,  Alça  rígida  e
escamoteável,  Material  externo:
Confeccionado  em  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  nas  paredes  interna  e
externa, fácil  de ser lavado e conservado.
Material  térmico:  Isolamento  interno  em
poliuretano  (PU),  com  alto  desempenho
térmico  em  relação  ao  isopor  (EPS),
praticamente triplicando o seu desempenho
em  relação  ao  tempo  de  conservação,
medidas  mínimas  de:  externas  (mm):
505(C) X 315(A) X 275(L).a apresentação

UND 249
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do  produto  devera  obedecer  a  legislação
atual vigente; validade mínima de 1 ano a
partir da data de entrega definitiva.

4 Caixa  térmica  30  litros  com  termômetro
digital  de  máxima  e  mínima  acoplado  na
caixa, com qualidade total  e segurança, a
nova caixa térmica monitora e apresenta a
temperatura  interna  e  sua  oscilação,
através  do  termômetro  de  máxima  e
mínima,  trazer  em  sua  composição  o
isolamento  térmico,  além  de  ser  leve,
atóxica  e  de  fácil  higienização,  modelo
compacto  de  30  litros,  possui  alça  rígida
com  trava  de  segurança  que  impede  a
abertura acidental da tampa e permite total
vedação, e duas rodas de borracha maciça
(conforme  modelo  do  ANEXO  II)  para
atender o parâmetro ergonômico quanto a
saúde  do  trabalhador, produzido  em
material  de  alta  resistência,  revestimento
interno em poliuretano (PU) que auxilia no
isolamento  térmico,  temperatura  externa
através de cabo e sensor, função ºC/ºF, imã
de  fixação  em  objetos  metálicos,
resistência  a  água,  alça  em  PP
(polipropileno),  parede  Interna  Em  PS
(poliestireno),  parede  Externa  Em  PAD
(polietileno  De  Alta  Densidade),  Entre
Paredes De PU (poliuretano), Acabamento
Dobradiças  Na Tampa,  faixa  de utilização
-50ºC+70ºC/ºF, precisão ±1ºC/ºF, resolução
0,1ºC escala de -20ºC+50ºC e ±2 para cima
de 50ºC, pilha 1x 1,5 AA.

UND 234

5 Caixa  térmica  40  litros  com  termômetro
digital  de  máxima  e  mínima  acoplado  na
caixa, com qualidade total  e segurança, a
nova caixa térmica monitora e apresenta a
temperatura  interna  e  sua  oscilação,
através  do  termômetro  de  máxima  e
mínima,  trazer  em  sua  composição  o
isolamento  térmico,  além  de  ser  leve,
atóxica  e  de  fácil  higienização,  modelo
compacto  de  40  litros,  possui  alça  rígida
com  trava  de  segurança  que  impede  a
abertura acidental da tampa e permite total
vedação, e duas rodas de borracha maciça
(conforme  modelo  do  ANEXO  II)  para
atender o parâmetro ergonômico quanto a
saúde  do  trabalhador, produzido  em
material  de  alta  resistência,  revestimento
interno em poliuretano (PU) que auxilia no
isolamento  térmico,  temperatura  externa
através de cabo e sensor, função ºC/ºF, imã
de  fixação  em  objetos  metálicos,

UND 40
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resistência  a  água,  alça  em  PP
(polipropileno),  parede  Interna  Em  PS
(poliestireno),  parede  Externa  Em  PAD
(polietileno  De  Alta  Densidade),  Entre
Paredes De PU (poliuretano), Acabamento
Dobradiças  Na Tampa,  faixa  de utilização
-50ºC+70ºC/ºF, precisão ±1ºC/ºF, resolução
0,1ºC escala de -20ºC+50ºC e ±2 para cima
de 50ºC, pilha 1x 1,5 AA.

6 Caixa  térmica,  capacidade  mínima  de  45
litros,  acompanhada  pelo  datalogger
(termômetro)  acessório  de  controle  de
temperatura  interna,  Alça  rígida  e
escamoteável,  e  duas  rodas  de  borracha
maciça  (conforme  modelo  do  ANEXO  II)
para  atender  o  parâmetro  ergonômico
quanto  a  saúde  do  trabalhador, Material
externo:  Confeccionado  em  polietileno  de
alta densidade (PEAD) nas paredes interna
e  externa,  ,  fácil  de  ser  lavado  e
conservado.  Material  térmico:  Isolamento
interno  em  poliuretano  (PU),  medidas
mínimas externas (mm): 645(C) X 375(A) X
355(L)  a  apresentação do produto devera
obedecer  a  legislação  atual  vigente;
validade mínima de 1 ano a partir da data
de entrega definitiva.

UND 269

7 Caixa de Isopor com tampa e sem alça e
capacidade  mínima  de  12  litros,  a
apresentação do produto deverá obedecer
a legislação atual vigente; validade mínima
de  1  ano  a  partir  da  data  de  entrega
definitiva.

UND 314

8 Caixa de Isopor com tampa e sem alça e
capacidade  mínima  de  50  litros,  a
apresentação do produto deverá obedecer
a legislação atual vigente; validade mínima
de  1  ano  a  partir  da  data  de  entrega
definitiva.

UND 311

9 Caixa de Isopor com tampa e sem alça e
capacidade  mínima  de  120  litros,  a
apresentação do produto deverá obedecer
a legislação atual vigente; validade mínima
de  1  ano  a  partir  da  data  de  entrega
definitiva.

UND 320

VALOR TOTAL R$
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CNPJ DA EMPRESA

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

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III

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 ________

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

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 2____

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V

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

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico

nº ____/2015, 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,    /     /               

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 014 /2016 - SRP Nº 009 /2016

PROCESSO Nº 08.00153-00/2016

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO,  CNPJ  05.903.125/0001-45,  com  sede  à  Rua  Dom Pedro  II,  Praça  João
Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de
Saúde, Domingos  Sávio  Fernandes  de  Araujo   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  08.00153-00/2016 e
homologada à fl.  ....,  Referente o Pregão nº _____/2016, para  REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  E  FUTURA AQUISIÇÃO  DE  CAIXAS  TÉRMICA E  CAIXAS  DE
ISOPOR,  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  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,
consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem por  objeto  Registrar  os  Preços  para  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo  MENOR PREÇO POR
ITEM,  destinados a atender às necessidades e demandas do Município de Porto Velho/RO,
notadamente,  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, nos
Decretos  Municipais  nº  10.300  de  17.02.2006 e  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.

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
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adesão,  desde  que  não  prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,
anteriormente assumidas;

3.2.1 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 3.1 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.

3.3. 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 20 e 21 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 outros
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.

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:

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



Processo n.º 08.00153-00/2016

Fl._________________

Visto_______________

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 Saúde, ao qual caberá,
também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento
à Coordenadoria Jurídica de Saúde e Educação/CJSE/PGM 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  do  Decreto
13.707/014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2.  O cancelamento de registo 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,
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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 -  Sem  prejuízo  dos  demais  requisitos  para  efeito  de  pagamento,  observar-se-á  o
seguinte:

10.1.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão de Compras e setor
competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, ob-
servando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;
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10.1.2 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;

10.1.3 - 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;

10.1.4 - No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários,
encargos sociais,  tributários,  trabalhistas e comerciais,  materiais,  enfim todas as despesas
necessárias ao fornecimento dos materiais objeto do Edital;

10.1.5 - As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar
entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto contratado;

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

10.1.7 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos do Edital;

10.1.8 -  Nota Fiscal  deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da declaração de
regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

10.1.9 - O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela Comissão
de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros designados pela
SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

10.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie
as  medidas  saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação ou representação  de documento fiscal  não acarretando qualquer
ônus para esta Secretaria;

10.1.11 - A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do
banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.1.12 - A SEMUSA não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança
em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”;

10.1.13 - A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais como nome e CNPJ da
SEMUSA;

10.1.14 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da empresa contratada;

10.1.15 -  pagamento  efetuado  a  empresa  contratada  não  a  isentará  de  suas
responsabilidades vinculadas só fornecimento do material, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade e garantia dos produtos oferecidos;

10.1.16 -  É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação  de  Prova  de  Regularidade  com o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS),  com o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  Certidão  Negativa  da  Receita
Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal
e Trabalhista;

10.1.17 – No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão
ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela controvertida no prazo
fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de representar para cobrança, as
partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;
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10.1.18 – No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Edital;

10.1.19 – 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.

10.1.20 – Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte
que  considerar  indevida.  Na hipótese  de devolução,  a  Nota  Fiscal/Fatura  será considerada
como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

10.1.21 –  A  CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no
órgão.

10.1.22 –  Os  eventuais  encargos  financeiro,  processuais  e  outros,  decorrentes  da
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

10.1.23 – 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, DO LOCAL , DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO E DA 
GARANTIA DO OBJETO.

11.1 -  O fornecimento  do  objeto,  suas  condições  de  entrega  e  recebimento  obedecerão,
fielmente, às disposições contidas nos Itens 19, 20 e 21 do Edital;

11.2 – A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições contidas
no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo com as
especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.
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12.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

12.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da Administração com
urbanidade e respeito;

12.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, inclusive
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, bem como encargos
técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de acidentes do trabalho;

12.5  - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de propriedade do
Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas ou destruições, isentando o Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou
trabalhistas que possam surgir;

12.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de propriedade do
Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no pagamento que a empresa
vier a fazer jus, em função do montante e interesse administrativo, recolhido por depósito a
favor do Município.

12.7 - 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
empregados, resultantes da entrega dos produtos solicitados

12.8 -  Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  seus
empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem,  e  demais
exigências  legal,  para  o  exercício  da  atividade  do  objeto  do  contrato,  ficando,  ainda,  a
SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.9 -  Cumprir  todas  as  orientações  da  SEMUSA  para  fiel  cumprimento  das  atividades
especificadas;

12.10 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta SEMUSA, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

12.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo
de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da sua ocorrência, sob pena de
não serem considerados;

12.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

12.13 - 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 ob-
jeto deste instrumento, caso se faça necessário.

12.14 -  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. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

12.15 -  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;

12.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas,
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de  execução  irregular  ou  do  emprego  ou  fornecimento  de  materiais  inadequados  ou
desconformes com as especificações;
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12.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar
com  a  Administração  Pública,  apresentando  sempre  que  exigido  os  comprovantes  de
regularidade fiscal;

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de representantes
designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão de Certificação);

13.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 - Não permitir que outrem execute objeto do Edital; 

13.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

13.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes no Edital,
ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

13.6 -  Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor  (es)  às  suas
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

13.7 -  Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s)
licitante(s) vencedor (es);

13.8 -  Comunicar  à  empresa  vencedora  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com  a
aquisição do objeto;

13.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

13.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar caso fortuito
ou força maior,  dando,  por escrito, razões de sua eventual  aceitação ou recusa,  no prazo
máximo  de  5  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do  recebimento  dos  documentos  de
comprovação;

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

13.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de
aceitação e recebimentos definitivos;

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução
parcial ou total do objeto sujeitará a empresa contratada, nos termos do artigo 86 da Lei n.
8.666/93, à multa de mora diária, a ser calculada conforme a seguinte à fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de atraso
                                T

onde:

M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato
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14.1.1 - Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para efeito de penalidades e
sanções:  ato  de  inimigo  público,  guerra,  bloqueio,  insurreições,  levantes,  epidemias,
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves ou quaisquer
outros  acontecimentos  semelhantes  aos  acima enumerados,  ou  de  força  equivalente,  que
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente,
não consiga impedir sua ocorrência;

14.1.2 -  O valor  das  multas  previstas  no item 14.1 será descontado  dos créditos  que  a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular com as
demais sanções administrativas, exceto com a multa prevista no subitem 14.6.2;

14.2 - Na aplicação da fórmula acima, ocorrendo dízima na divisão dos valores representados
por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3 - A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde  aplique as
outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4 - A empresa contratada deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência
da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de prazo de 02 (dois)
dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05
(cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;

14.5 -  A  SEMUSA  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados,
dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também, poderá, garantida a prévia defesa e
mediante publicação no Diário Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

14.6.1 - Advertência por escrito;

14.6.2 -  Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas  e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1 - No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

14.6.2.2 - No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o Valor Global.

14.6.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução
total sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo previsto de 05
(cinco) anos;

14.6.4 - 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 sanção, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

14.7 - Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do valor
da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota fiscal;

14.8 -  No  processo  de  aplicação  da  sanção  administrativa  é  assegurado  o  direito  ao
contraditório  e  a  ampla  defesa,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado  no  respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

14.9 - Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de 05
(cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  o
respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a SEMUSA, e, se estes não
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forem suficientes, o valor  que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e
execução pela Procuradoria Geral do Município;

14.10 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que aplicar
penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1  A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte  programação
orçamentária:

Programa de Trabalho: 

08.31.10.3050247.2.247 – Manutenção e realização de campanhas de Vacina.

08.31.10.303.258.2.251 – Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica nas Unidades

Básicas de Saúde 

08.31.10.303.258.2.465 – Manutenção da Farmácia Básica  

08.31.10.305.256.2.685 – Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária (para

as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 –  Manutenção das Atividades de Controle de população Animal,
Campanhas,  Remoções,  Capturas,  Observações  Clínicas  e  Coletas,  População  Animal
Controlada.
08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório)

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras DST).

08.31.10.304.076.2.225 – Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recursos:
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ ….............. (…......................).

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 Municipal 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 – nº.________________”, o Edital de Licitação – Pregão nº _______/SRP/2015 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 da CPL-SAÚDE

_____________________________________
Empresa Detentora do Preço Registrado

(Futura detentora)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  CAIXAS
TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR,  QUE ENTRE
SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  SEMUSA,  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 __________- SEM____
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___/SPA/PGM/2016,  devidamente  autorizado  nos  autos  do  Processo
Administrativo nº 08.00153-00/2016, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Registrar os Preços para AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR,
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 _______/SPA/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00153-00/2016, 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:

4.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se-á o seguinte:
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4.1.1 - Após o  RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão de Compras e setor
competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, ob-
servando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;

4.1.2 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;

4.1.3 - 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;

4.1.4 - No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários,
encargos sociais,  tributários,  trabalhistas e comerciais,  materiais,  enfim todas as despesas
necessárias ao fornecimento dos materiais objeto do Edital;

4.1.5 - As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar
entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto contratado;

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

4.1.7 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos do Edital;

4.1.8 -  Nota  Fiscal  deverá  ser  entregue  em duas  vias  e  acompanhada da declaração  de
regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

4.1.9 - O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela Comissão
de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros designados pela
SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

4.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie
as  medidas  saneadoras.  Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização da situação ou representação  de documento fiscal  não acarretando qualquer
ônus para esta Secretaria;

4.1.11 - A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do
banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

4.1.12 - A SEMUSA não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em
banco,  bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio  da operação de
“factoring”;

4.1.13 - A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais como nome e CNPJ da
SEMUSA;

4.1.14 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da empresa contratada;

4.1.15 - pagamento efetuado a empresa contratada não a isentará de suas responsabilidades
vinculadas só fornecimento do material, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e
garantia dos produtos oferecidos;

4.1.16 -  É  condição  para  o  pagamento  do valor  constante  de  cada Nota  Fiscal/Fatura,  a
apresentação  de  Prova  de  Regularidade  com o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS),  com o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  Certidão  Negativa  da  Receita
Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal
e Trabalhista;
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4.1.17 – No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão
ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela controvertida no prazo
fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de representar para cobrança, as
partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

4.1.18 –  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Edital;

4.1.19 – 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.

4.1.20 –  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a  CONTRATANTE, a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte
que  considerar  indevida.  Na hipótese  de devolução,  a  Nota  Fiscal/Fatura  será considerada
como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

4.1.21 –  A  CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não
instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no
órgão.

4.1.22 –  Os  eventuais  encargos  financeiro,  processuais  e  outros,  decorrentes  da
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

4.1.23 – 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 do pretenso contrato é  irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente, salvo ao art. 35 e 36 do Decreto nº.13.707/2014;

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
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6.1 – O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município. Deverão ser observadas
as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93..

7  .  CLÁUSULA  SÉTIMA  –   DO  PRAZO,  LOCAL,  DAS  CONDIÇÕES  DE  ENTREGA  E
RECEBIMENTO E GARANTIA DO OBJETO.

7.1 DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

7.1.1 - O fornecimento do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho.

7.2 DO LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

7.2.1 -  Os  materiais  deverão  ser  entregues  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.

7.3 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.3.1 - A conferência e o recebimento dos produtos serão acompanhados e fiscalizados por
servidores  designados  por  ato  do  Ordenador  de  Despesas  e  será  efetivado,  quando  em
conformidade com as descrições constantes no Edital, nos termos art. 73 da Lei nº 8.666/93,
ao qual competirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade da
entrega e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso;

7.3.2 - O material deverá estar isento de quaisquer avarias, inclusive durante o transporte,
que não venha a comprometer sua estabilidade física, ficando na responsabilidade da empresa
ganhadora do certame a substituição imediata dos mesmos;

7.3.3 -  Fica  terminantemente  vedado  a  contratada  entregar  materiais  fora  dos  padrões
especificados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item
que apresente tais características;

7.3.4 - Os materiais deverão Demonstrar as mesmas especificações detalhadas nos itens do
Edital, acompanhados de manual de instrução, em português, na forma e prazo estipulados;

7.3.5 - O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais
disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-
definidas,  salvo  por  motivo  superveniente,  devidamente  justificado  e  aceito  por  esta
Secretaria;

7.3.6 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, objetos que estejam em desacordo
ou conflitante com quaisquer especificações prescritas no anexo I.

7.3.7 - Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os materiais não atendam as
especificações  do  objeto  licitado,  poderá  a  Administração  rejeitá-lo,  integralmente  ou  em
parte,  obrigando-se a licitante a providenciar  a  substituição dos materiais  não aceitos,  no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que a mesma receber notificação
expedida pela contratante, realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMUSA.

7.3.8 - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que
for  recusado  por  apresentar-se  contraditório  à  Ordem de  Fornecimento  e/ou distintos  dos
ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste instrumento
e seus anexos;
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7.3.9 -  Não  serão  aceitos  materiais  que  tenham sido  objeto  de  quaisquer  processos  de
manutenção/reciclagem e/ou recondicionamento  e  ainda os que  se apresentarem fora das
embalagens originais de seus fabricantes.

7.3.10 - Fica terminantemente vedado o licitante contratado entregar itens que sejam usados
ou similar, reservando-se ao Município de Porto Velho/ RO o direito de recusar qualquer item
que apresente tais características;

7.3.11 - Os itens serão fornecidos pela empresa vencedora, de primeiro uso, no que couber,
devendo  mantê-lo  sempre  com  qualidade  e  dentro  de  sua  validade  até  seu  recebimento
definitivo, respeitando-se complementarmente o período da Validade ofertada.

7.3.12 -  Se  o  fornecedor  vencedor  tiver  comprovadamente  dificuldades  para  entregar  os
materiais,  dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com
antecedência de mínimo 10 (dez) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto,
apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário
Municipal de Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou
determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

7.3.13 -  Depois  de esgotado o(s)  prazo(s) concedido(s) esta SEMUSA/PVH/RO, aplicará a
multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e,
entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86
a 88;

7.3.14 - A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de
atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e aprovação das
embalagens pelo Órgão/Entidade;

7.3.15 - O recebimento será realizado pela Comissão de Recebimento no Almoxarifado da
Secretaria  Municipal  de Saúde,  que  realizará no  prazo máximo de 05 (cinco) dias, os
exames necessários para aceitação /aprovação dos produtos de modo a comprovar que os
mesmos  atendem as  especificações  estabelecidas  no  Edital,   procedida  pela  Comissão  de
Certificação  (composta  por  representantes  do  departamento  de  interesse,  devidamente
portariados e com conhecimento técnico na respectiva área), conforme artigo 73, inciso II,
alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93

7.3.16 - Provisoriamente:  imediatamente  depois  de  efetuada  a  entrega,  para  posterior
verificação da conformidade dos produtos com as especificações,  no local  de entrega,  um
servidor  designado  fará  o  recebimento  dos  produtos  limitando-se  a  verificar  a  sua
conformidade com o discriminado na Nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da
Nota a data da entrega dos materiais. O recebimento suprarreferido dar-se-á através de recibo
aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

7.3.17 - Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues
de forma incompleta ou em desacordo com as  especificações  ou com a proposta,  após a
notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o
prazo de pagamento até que seja sanada a situação.

7.3.18 - Definitivamente: será feito após a verificação da qualidade e quantidade do objeto
e  consequente  aceitação no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
provisório, por servidor que procederá ao recebimento, realizando todos os testes, verificando
as especificações e as qualificações do material entregue, de conformidade com o exigido.

7.3.19 - O  recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;
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Nesse sentido, cumpre destacar o Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação;

b)  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do
material e consequente aceitação.

§  1o  Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de  grande  vulto,  o
recebimento  far-se-á mediante  termo circunstanciado  e,  nos  demais,
mediante recibo.

§  2o  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço,
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não
poderá ser superior a 90(noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se
refere este artigo não serem, respectivamente,  lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que
comunicados  à  Administração  nos  15  (quinze)  dias  anteriores  à
exaustão dos mesmos.

7.4 – DA GARANTIA DO OBJETO

7.4.1 - O prazo de garantia contra defeitos após o recebimento definitivo, deve ser de no
mínimo 12 (doze) meses e declarados na Nota Fiscal  , respondendo, nos ditames da lei, por
quaisquer danos decorrentes da má execução do contrato que não estiverem em conformidade
com os itens do Edital.

7.4.2 - A garantia, quanto as características dos materiais tanto de ordem técnica quanto de
sua apresentação (características internas e externas) descritas deverá obedecer à estipulada
pelos respectivos fabricantes, sem prejuízo das garantias e direitos legais inscritos no Código
de Defesa do Consumidor.
7.4.3 - A contratada deverá possuir assistência técnica na cidade de Porto Velho.

7.4.4 - Os produtos eventualmente substituídos/ trocados terão o mesmo prazo de garantia
fixado na proposta comercial do licitante.

7.4.5 -  Durante  o  período  de  validade  da  garantia  dos  produtos  fornecidos,  o  licitante
contratado,  independentemente  do  fato  de  ser  ou  não  fabricante  dos  referidos  produtos,
obriga-se a efetuar a substituição /troca de toda e qualquer unidade que vier a apresentar
irregularidades, defeitos de fabricação e /ou divergência com as especificações constantes da
proposta apresentada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, as suas expensas sem
nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Velho /RO,  no Almoxarifado da SEMUSA,
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localizado na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 –
Porto Velho-RO.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

8.1  A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte  programação
orçamentária:
Programa de Trabalho: 

08.31.10.3050247.2.247 – Manutenção e realização de campanhas de Vacina.

08.31.10.303.258.2.251 – Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica nas Unidades

Básicas de Saúde 

08.31.10.303.258.2.465 – Manutenção da Farmácia Básica  

08.31.10.305.256.2.685 – Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária (para as

divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437  –  Manutenção  das  Atividades  de  Controle  de  população  Animal,
Campanhas,  Remoções,  Capturas,  Observações  Clínicas  e  Coletas,  População  Animal
Controlada.
08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório)

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras DST).

08.31.10.304.076.2.225 – Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recursos:
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 -  Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo com as
especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

9.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

9.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da Administração com
urbanidade e respeito;

9.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, inclusive
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, bem como encargos
técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de acidentes do trabalho;

9.5  - Assumir integral  responsabilidade pelos danos causados em bens de propriedade do
Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas ou destruições, isentando o Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou
trabalhistas que possam surgir;

9.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de propriedade do
Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no pagamento que a empresa
vier a fazer jus, em função do montante e interesse administrativo, recolhido por depósito a
favor do Município.

9.7 - 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
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9.8 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados,
quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legal, para o
exercício da atividade do objeto do contrato, ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer
vínculo empregatício com os mesmos;

9.9 -  Cumprir  todas  as  orientações  da  SEMUSA  para  fiel  cumprimento  das  atividades
especificadas;

9.10 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta SEMUSA, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

9.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de
2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da sua ocorrência, sob pena de
não serem considerados;

9.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

9.13 - 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 ob-
jeto deste instrumento, caso se faça necessário.

9.14 -  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. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

9.15 -  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;

9.16 -  Reparar,  corrigir,  remover ou substituir,  no todo ou em parte e às suas expensas,
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de  execução  irregular  ou  do  emprego  ou  fornecimento  de  materiais  inadequados  ou
desconformes com as especificações;

9.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com
a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade
fiscal.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de representantes
designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão de Certificação);

10.2 - Efetuar o pagamento à 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 objeto do Edital; 

10.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

10.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes no Edital,
ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

10.6 -  Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor  (es)  às  suas
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;
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10.7 -  Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s)
licitante(s) vencedor (es);

10.8 -  Comunicar  à  empresa  vencedora  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com  a
aquisição do objeto;

10.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

10.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar caso fortuito
ou força maior,  dando,  por escrito, razões de sua eventual  aceitação ou recusa,  no prazo
máximo  de  5  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do  recebimento  dos  documentos  de
comprovação;

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

10.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de
aceitação e recebimentos definitivos;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 - Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução
parcial ou total do objeto sujeitará a empresa contratada, nos termos do artigo 86 da Lei n.
8.666/93, à multa de mora diária, a ser calculada conforme a seguinte à fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de atraso
                                T

onde:

M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

11.1.1 - Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para efeito de penalidades e
sanções:  ato  de  inimigo  público,  guerra,  bloqueio,  insurreições,  levantes,  epidemias,
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves ou quaisquer
outros  acontecimentos  semelhantes  aos  acima enumerados,  ou  de  força  equivalente,  que
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente,
não consiga impedir sua ocorrência;

11.1.2 -  O valor  das  multas  previstas  no item  11.1 será  descontado  dos créditos  que  a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular com as
demais sanções administrativas, exceto com a multa prevista no subitem 11.6.2;

11.2 - Na aplicação da fórmula acima, ocorrendo dízima na divisão dos valores representados
por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

11.3 - A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde  aplique as
outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

11.4 - A empresa contratada deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência
da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de prazo de 02 (dois)
dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05
(cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;
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11.5 -  A  SEMUSA  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados,
dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

11.6 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também, poderá, garantida a prévia defesa e
mediante publicação no Diário Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

11.6.1 - Advertência por escrito;

11.6.2 -  Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas  e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

11.6.2.1 - No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

11.6.2.2 - No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez por
cento) sobre o Valor Global.

11.6.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução
total sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo previsto de 05
(cinco) anos;

11.6.4 - 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 sanção, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993.

11.7 - Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do valor
da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota fiscal;

11.8 -  No  processo  de  aplicação  da  sanção  administrativa  é  assegurado  o  direito  ao
contraditório  e  a  ampla  defesa,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado  no  respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.9 - Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de 05
(cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  o
respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a SEMUSA, e, se estes não
forem suficientes, o valor  que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e
execução pela Procuradoria Geral do Município;

11.10 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que aplicar
penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

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;
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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;

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:____/SPA/PGM/2015,  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.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

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:
KAMILA FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

SUBPROCURADORA DA SAÚDE
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