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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO 

NEIVA, com sede na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, nº 150, Centro, João Neiva/ES, 

inscrito no CNPJ nº 10.585.650/0001-08, neste ato representada pela Ilma. Secretária 

Municipal de Saúde, a Sra. Cristina Valéria Guimarães, torna público que realizará 

Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, 

eletrônicos e mecânicos (caso necessário), em Plataforma elevatória da Marca BASS, 

instalada no Posto de Saúde do bairro COHAB, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de 

acordo com o processo nº 4.130 de 24/09/2019, devidamente autorizado pela autoridade 

competente. O Pregão Presencial será realizado pela Pregoeira Municipal de João Neiva, 

designado pela Portaria nº 11.034 de 01 de abril de 2019, regido pela Lei nº 10.520/02, 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas 

pertinentes. 

 

 1 – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos 

(caso necessário), em Plataforma elevatória da Marca BASS, instalada no Posto de Saúde 

do bairro COHAB. 

 

1.2. As especificações e as condições para contratação dos serviços, objeto desta licitação, 

são as constantes neste edital e seus anexos. 

 

2 – DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

Dia: 08/08/2019 

Horário do Protocolo: Até as 07h e 50mim 

Horário do Credenciamento: Até as 08 horas. 

Horário da Abertura: 08 horas. 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no 2º andar da sede da 

Prefeitura Municipal de João Neiva/ES, situada na Av. Presidente Vargas, 157 - Centro. 

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.joaoneiva.es.gov.br ou providenciar cópia que estará à disposição na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL ou através de solicitação por e-mail: 

licitacao@joaoneiva.es.gov.br,  nos dias úteis das 07h às 11h e de 12:30 às 16:30h, ficando 

obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado 

do Espírito Santo, Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (DOM/ES) e no site 

acima informado, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o 

procedimento.  

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e relativos ao objeto 

licitado deverão ser enviados à Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 

http://www.joaoneiva.es.gov.br/
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou pelo telefone (27) 999865269. Os esclarecimentos serão 

respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Tipo de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

3.2. Manutenção das Unidades de Atenção Básica 

Fonte: 1212 

Ficha: 0138 

 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que 

desenvolvam as atividades pertinentes ao objeto desta licitação, que atendam a todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 

independentemente de transcrição. 

 

4.2 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

a) – se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

b) – tenha sido decretada a sua falência; 

c) – estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com o Município de João Neiva ou tenham sido declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto durar o impedimento ou 

motivo determinante da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, bem como 

licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam 

controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

d) – empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

5.1 – A impugnação do edital deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de João Neiva/ES, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

5.2 – No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 

procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada). 

 

5.3 – A impugnação do edital deverá ser dirigida à Pregoeira, indicando os números do 

Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No 

mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário 

para a representação da empresa licitante.  

 

5.4 – A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

informando ao interessado sobre a sua decisão. 

 

mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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5.5 – No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

5.6 – Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este 

Edital, aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 

 

6. DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO" 

6.1. As licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular 

credenciamento, sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) 

envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 

ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEIVA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 

ENVELOPE Nº 002 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.2. O Envelope nº 01 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no 

item 8 deste Edital, e o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO deverá conter os 

documentos/informações exigidos no item 9 deste Edital. 

 

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de nota ou pela Pregoeira ou da Equipe de Apoio da PMJN, 

hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até as 07h30min. 

 

7 - DO CREDENCIAMENTO 

7.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da 

Lei nº 10.520/02, é OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo II 

e Anexo III, que deverão ser entregues separadamente dos Envelopes nº 01 - "Proposta de 

Preços" e nº 02 - "Habilitação". 

 

7.2 - Caso a licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata o 

item 7.1 e o Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que 

trata o Item 7.4, em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PMJN" – "PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

026/2019 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO". 
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7.3 - Para a efetivação do Credenciamento o representante da proponente exibirá à 

Pregoeira qualquer documento de identidade emitido por Órgão Público juntamente com 

a Carta Credencial original, constante do ANEXO II, que o autorize a participar 

especificamente deste Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o 

autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, 

firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao presente certame, em nome da proponente. 

 

7.4 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação da CÓPIA 

AUTENTICADA DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, DO 

DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS 

NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a 

fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem 

anterior possuir os devidos poderes da outorga supra. 

 

7.5 – Para efeito de atendimento ao subitem 7.4 compreende-se como: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores (Ata e Termo de Posse), ou Registro 

Comercial no caso de empresa individual; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

7.6 – A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se 

para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1. 

 

7.7 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que 

comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus 

administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 

jurídicas, conforme o caso. 

 

7.8 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 

dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta 

apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas 

propostas e a interposição de recurso. 

 

7.9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente 

autenticado no Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - 

Habilitação. 

 

7.10 – Não será credenciada a empresa que apresentar: 

a) Documento emitido por fac-símile; 
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b) Documento rasurado, ilegível; 

c) Documento sem firma reconhecida, quando o próprio documento existir. 

 

7.11 – A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não 

impedirá a participação da licitante no certame, porém, impossibilitará o representante 

de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer 

qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

8. DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

8.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via digitada, contendo a identificação 

da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, carimbada ou em papel timbrado da empresa 

e assinada por seu representante legal devidamente constituído no Contrato Social, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 

 

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no 

Anexo I; 

b) Validade da Proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data de abertura da mesma; 

c) Preço unitário e total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ 

X,XX), incluindo-se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações 

sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos 

produtos ofertados, os quais não acrescentarão ônus ao Município de João Neiva-ES. 

 

8.2 - O preço unitário, o preço total e o valor global da proposta deverão ser apresentados 

em algarismos, sendo facultada a apresentação por extenso. 

 

8.3 - Visando subsidiar a(s) licitante(s) para apresentação da proposta, deverá ser 

utilizado o modelo constante do Anexo IV deste edital. 

 

8.4 - A proposta será desclassificada se desatender as normas e exigências deste edital. 

 

8.5 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das 

demais licitantes, ou não previstas neste edital. 

 

8.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no 

Anexo I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação 

do objeto. 

 

8.7 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, 

reservando-se a Pregoeira do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será 

retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o 

total proposto pelo corrigido. 

 

9. DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
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9.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, os documentos 

abaixo enumerados:  

 

9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de 

empresa individual.  

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 

diretoria em exercício.  

 

9.1.1.1. A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa.  

 

9.1.1.2. Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 

momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no 

subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova 

apresentação de documentação no Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO.  

 

9.1.2. REGULARIDADE FISCAL   

a) Prova de regularidade referentes a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

(Certidão Conjunta);  

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual sede da Licitante e do Estado do 

Espírito Santo;  

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da Sede da Licitante;  

e) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas);  

f) Inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  

 

9.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

a) Atestado (s) de capacidade técnico-operacional: Comprovação de aptidão da licitante 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, feita por 

meio de atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecidos 

por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado. 

 

9.1.4. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

9.1.4.1. Balanço Patrimonial e conjunto de demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. Estes documentos deverão conter as 
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assinaturas dos sócios, do contador responsável com os respectivos termos de abertura e 

encerramento, registrados na Junta Comercial ou cartório de Registro. As empresas 

obrigadas, na forma da lei, a escriturar a movimentação contábil através do Sistema 

Público de Escrituração Contábil Digital – (SPED) deverão apresentar o Recibo e o 

conjunto de Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema Público de Escrituração 

Contábil Digital – (SPED) juntamente com os Termo de Abertura e Encerramento do 

último exercício social, tudo em conformidade com as normas contábeis vigentes. 

 

9.1.4.2. Apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL emitida pelo Cartório Distribuidor da sede ou domicílio da empresa licitante, ou 

através da internet com expedição de até 60 (sessenta) dias da data de abertura da sessão 

pública do Pregão. 

 

9.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 

a) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com identificação do firmatário constante do 

ANEXO V.  

b) Declaração de Comprometimento, conforme modelo constante do ANEXO VII.  

c) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo município Sede da licitante. 

 

9.1.6. Para agilizar a conferência, sugerimos que os documentos de HABILITAÇÃO, sejam 

colocados na ordem relacionada acima. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação 

deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, observando-se que: 

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

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

c) Se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

1 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa 

matriz quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

3 - A Pregoeira e a equipe de apoio após a análise dos documentos de habilitação 

procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos 

órgãos oficiais (Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa 

Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda e Tribunal Superior do 

Trabalho). 

4 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação.      
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5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão.  

6 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão 

apresentar no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito 

de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 

microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, conforme 

disposto no Art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014. 

8 - A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

9 - O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação e não devolvido à 

licitante deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de abertura da sessão, sob pena de inutilização. 

 

Nota: Se a documentação Habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá a Pregoeira considerar o 

proponente INABILITADO. 

 

10. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

10.1 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, serão recebidos os documentos para o 

Credenciamento, conforme disposto no Item 7. Somente serão credenciadas as empresas 

que cumprirem todos os requisitos exigidos no respectivo item. 

 

10.2 - Após realização do Credenciamento, a Pregoeira receberá os envelopes nº 01 - 

"Proposta de Preços" e nº 02 - "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e 

procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - Proposta de Preços, julgando-as e 

classificando-as, pelo MENOR PREÇO GLOBAL considerando para tanto as disposições da 

Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 

 

10.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 

edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes. 

 

10.4 - Para efeito de julgamento e classificação das propostas, será considerado o MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

10.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, 

da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
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preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação da vencedora. 

 

10.6 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, 

da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no 

inciso anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 

oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

10.7 - Uma vez classificada as propostas, a Pregoeira convidará individualmente as 

licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

10.8 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

 

10.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pela Pregoeira, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.10 - A Pregoeira, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 

demais condições que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame. 

 

10.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá 

retratação. 

 

10.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

10.13 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2°, da Lei Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, 

como critério do desempate, preferência de contratação para as empresas de pequeno 

porte que atenderem as exigências deste Edital. 

 

10.14 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

10.15 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se 
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enquadrarem na hipótese do item 10.14 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo previsto na alínea "a" deste item. 

 

10.16 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências 

previstas neste Edital, será declarada vencedora do certame, a licitante detentora da 

proposta originariamente de menor valor. 

 

10.17 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

 

10.18 - Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do lance de MENOR VALOR 

(da(s) primeira(s) classificada(s)). 

 

10.19 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 

preços praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, 

acrescidos dos respectivos encargos sociais, benefícios e despesas indiretas. 

 

10.20 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de 

lances que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos 

neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data, caso for declarada como vencedora da 

etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada 

a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o 

exercício do mesmo direito ou revogar a licitação. 

 

10.21 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, 

da apresentação de todos os documentos previstos neste edital no momento da fase de 

habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos 

documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, serão automaticamente inabilitadas. 

 

10.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

10.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 

10.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, 

sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou 

documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se 

porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições 

contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente. 
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10.25 - A Pregoeira ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos 

e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando 

prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente em qualquer dos envelopes. 

 

10.26 - Ao final da sessão pública a Pregoeira franqueará a palavra às licitantes que 

desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos 

na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 

 

a) Ser dirigida à Pregoeira, ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for 

o caso, acompanhado de documentação pertinente; 

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos 

(art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal 

da licitante ou por Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser 

anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura 

Municipal de João Neiva-ES, situada na Avenida presidente Vargas, n° 157, Centro, João 

Neiva-ES, no horário das 07 às 11h e de 12:30 às 16:30 horas e, fora do prazo legal, não 

serão conhecidos; 

d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo 

de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término 

concedido a licitante que manifestou a intenção de recorrer. 

 

11.3 – A falta de manifestação, nos termos do subitem 11.2, importará na decadência do 

direito de recurso. 

 

11.4 – Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante 

aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução 

do recurso. 

 

11.5 – Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

 

11.5.1 – Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 

prazo estabelecido; 

 

11.5.2 – Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

11.5.3 – Manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade julgadora. 
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11.6 – Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no artigo 109 

da Lei nº 8.666/93. 

 

11.6.1 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, a Pregoeira é quem 

adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação 

pela autoridade superior. 

 

12.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão 

submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a 

adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra manifestação de recurso. 

 

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1 – O Setor de Licitações e Contratos da municipalidade convocará a(s) Licitante(s) 

Vencedora(as) para assinatura do contrato, devendo a(s) mesma(s) comparecer(em) a 

Prefeitura Municipal no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis do recebimento da 

convocação, sob pena de decair à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

13.2 – Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato, o setor competente convocará 

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fornecerem o objeto 

contratado, facultado à Pregoeira negociar diretamente com as licitantes a fim de obter 

uma melhor oferta. 

 

 13.3 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 

solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo que 

justifique a prorrogação, aceito pela Administração. 

 

13.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, dentro do 

prazo acima mencionado caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades estabelecidas na Minuta de Contrato, deste Edital. 

 

14. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. A forma, as condições e todas as demais informações inerentes a prestação dos 

serviços constam do Termo de Referência – ANEXO I. 

  

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento mensal será efetuado mediante o fornecimento ao CONTRATANTE da 

NOTA FISCAL e os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos pelo art. 29 da 

Lei nº 8.666/1993. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados 

para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a 

respectiva apresentação; 
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15.2. A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa 

de CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

15.3. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicado ao 

CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente;  

 

15.4. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à empresa 

CONTRATADA para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando 

estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação 

do novo documento fiscal, devidamente corrigido;  

 

15.5. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e a habilitação. 

 

15.6. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado. 

 

16. DO REAJUSTE  

 

16.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observando o interregno 

mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, 

pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), desde que requerido 

pela contratada. 

 

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

17. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

17.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto (s), sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei 

nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que 

não gerem prejuízo para PMJN; 

 b) MULTA POR MORA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia, limitado a 

10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da contratação, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos produtos, ou das substituições 

de produtos previstas neste Termo de Referência, que será calculada pela fórmula M = 

0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e 

D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global 

da contratação, pela recusa em fornecer os produtos;  

d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o TCEES por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento do material;  
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e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

17.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

 

17.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMJN após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

 

17.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa;  

 

17.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

 

18 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

18.1 - Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá 

revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

 

18.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 

8.666/93;  

 

18.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as 

condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 

 

19.2. A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a 

fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

19.3. Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o, quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 

indiretamente a qualquer das licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura 

Municipal de João Neiva/ES. 
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19.4. Informações complementares, inerentes a este Pregão Presencial, poderão ser 

obtidas pelo tel.: (27) 9.9986-5269, em dias úteis no horário de 07 às 11h e de 12:30 às 

16:30. 

 

19.5. Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 

transcrição: 

19.5.1. Anexo I – Termo de Referência; 

19.5.2. Anexo II – Modelo de Credenciamento; 

19.5.3. Anexo III – Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias); 

19.5.4. Anexo IV – Modelo de Proposta 

19.5.5. Anexo V – Modelo de Declaração (Menor); 

19.5.6. Anexo VI – Modelo de Declaração (Comprometimento); 

19.5.7. Anexo VII – Modelo de Declaração (Porte da Empresa); 

19.5.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

 

João Neiva/ES, 23 de julho de 2019. 

 

 

 

Dieyna Dal Piero Fraga 

Pregoeira Oficial da PMJN 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva, em Plataforma elevatória da Marca BASS, instalada no Posto de 

Saúde do bairro COHAB. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. O posto de saúde do bairro Cohab, inaugurado em 2012, possui uma plataforma 

elevatória para oferecer acessibilidade aos usuários dos serviços de saúde. A referida 

plataforma encontra-se interditada, sem funcionamento há anos.  

Tendo em vista que os problemas podem surgir por falha mecânica, elétrica, eletrônica e 

desgaste natural do equipamento ou manuseio incorreto por parte do usuário. O prédio 

passou por reforma recentemente, porém o serviço de manutenção da referida plataforma 

não foi incluído. No intuito de restabelecer seu funcionamento, faz-se necessária a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva em plataforma elevatória, marca BASS.    

 

3. ESPECIFICAÇÃO 

 

Item Descrição Quant. Valor Mensal Valor Anual  

01 

Manutenção Preventiva e Corretiva em 

“Plataforma Elevatória para acessibilidade, da 

Marca: BASS; Capacidade: 03/250 kg; 02 (duas) 

paradas; Cabine: 1,10 X 1.40 X 1,1; Motor: 02cv; 

Vel: 9mpm; Percursos: Até 4m; Acionamento: 

Hidráulico e Nobreak de 220 vac”. 

01 

 

 

 

792,29 

 

 

 

9.507,48 

 

4. SERVIÇOS 

4.1. Considera-se Manutenção Preventiva, os procedimentos de manutenção mensal, 

visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos no equipamento;  

 

4.2. Considera-se Manutenção Corretiva, os procedimentos que visam reparar todos os 

defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento do 

equipamento;  

 

4.2.1. Havendo necessidade de substituição de peças, estas serão adquiridas pela 

CONTRATANTE, de acordo com as especificações repassadas pela CONTRATADA; 

 

4.2.2. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, 

quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver 

paralisação do equipamento, funcionamento inadequado ou quando for detectada a 

necessidade de recuperação, substituição de peças ou a correção de defeitos que venham 

a prejudicar o funcionamento do equipamento;  
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4.3. Deverá ser feita inspeção inicial de todos os componentes, promovendo adequação e 

regulagem do equipamento, dentro das condições estipuladas pelo fabricante;  

 

4.4. A periodicidade dos serviços de manutenção preventiva poderá ser alterada, caso seja 

detectada a necessidade, sendo devidamente justificada, sem incorrer em qualquer ônus 

para o CONTRATANTE;  

 

4.5. Após a realização dos serviços deverá ser feita a limpeza de toda a área;  

 

4.6. Deverão ser obedecidas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho para o tipo 

de atividade, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento, antes do início da 

execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e/ou 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC;  

 

5. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO  

5.1. O início da prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será autorizado, 

após a assinatura e publicação do contrato, mediante emissão de Ordem de Serviço – OS, 

que será enviada por e-mail à CONTRATADA, ou ainda ser entregue pessoalmente ao seu 

representante; 

 

5.2 A manutenção preventiva deverá ser realizada, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados e ponto facultativo estadual/federal/municipal, no Posto de Saúde do bairro 

COHAB, nos horários compreendidos entre 07:00 as 11:00 e 12:30 as 16:30; 

 

5.3. A manutenção corretiva deverá ser realizada a partir da formalização do chamado 

encaminhada através de e-mail, nas mesmas condições do subitem 5.2;  

 

5.3.1. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 48 (quarenta e oito) horas e a 

conclusão dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis a contar a partir do recebimento pela 

CONTRATADA das peças adquiridas pela CONTRATANTE;  

 

5.3.2. O prazo para correção será contado em dias úteis, podendo ser prorrogado 

mediante justificativas formalizadas, encaminhadas ao Fiscal do Contrato;  

 

5.3.3. A plataforma submetida à manutenção corretiva, dentro das instalações do 

CONTRATANTE ou na oficina da CONTRATADA, somente terá seu chamado considerado 

atendido, após a apresentação de relatório dos serviços executados;  

 

5.4. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo 

com as previsões contidas no Termo de Referência;  

 

5.5. Os recebimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão realizados nos 

termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.  

 

5.6. Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, sob a supervisão 

direta da CONTRATADA, a fim de manter o equipamento adequadamente ajustado e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento; 
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5.6.1. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços 

uniformizados e portando crachás.  

 

5.7. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas 

programadas as quais deverão ser previamente agendadas através de CHAMADAS DE 

EMERGÊNCIA para atendimento de manutenções corretivas;  

 

6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

6.1. O prazo de garantia dos serviços prestados é de 90 (noventa) dias corridos após seu 

término;  

 

6.2. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sem ônus para o CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a 

apresentar defeitos durante o prazo de garantia estipulado acima. 

 

8. QUALIFICAÇAO TÉCNICA 

8.1.  ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão 

da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, feita por meio de atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da 

licitante, fornecidos por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado; 

 

9. DO FISCAL, GESTOR E DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇAO 

9.1. A execução do Contrato será acompanhada pela servidora SAMIRA DE BORTOLI, 

ocupante do cargo ASSESSORA DE AÇÕES EM SAÚDE, previamente designados pela 

Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverão atestar a 

realização dos serviços contratados; 

 

9.2.  O Gestor do contrato será a Secretária Municipal de Saúde;   

 

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

10.1. Realizar testes de funcionamento do equipamento consertado antes de sua 

liberação; 

 

10.2. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo 

cumprimento dos prazos, especificações técnicas, normas ambientais, de segurança e 

medicina do trabalho; 

 

10.3. Prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva no local indicado neste 

Termo de Referência; 

 

10.3.1. Executar os serviços de manutenção de acordo com as especificações do fabricante 

e em conformidade; 

 

10.4. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos os 

serviços, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos 

contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos 
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decorrentes, incluindo pagamento de seus salários e benefícios, tributos e contribuições 

correlatas, alimentação, transporte e indenizações, eximindo o CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por 

quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do contrato 

celebrado; 

 

10.5. Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o desempenho dos 

profissionais responsáveis pelos serviços;  

 

10.6. Adotar as providências necessárias à satisfatória correção das falhas detectadas ou 

apontadas pela Fiscalização do CONTRATANTE;  

 

10.7. Comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE qualquer 

irregularidade ou anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou 

prejudique o bom andamento dos serviços.  

 

 10.8. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pela integridade física dos 

componentes durante a retirada, transporte, conserto e reinstalação, sem qualquer ônus 

para o CONTRATANTE;  

 

10.9. Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, 

com fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de comunicação 

para abertura de chamados, diariamente;  

 

10.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

 

10.11. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

 

10.12. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica de acordo com o objeto do contrato; 

 

10.13. Utilizar equipamentos e materiais de qualidade, suficientes à execução do objeto, 

assim como responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, desempenho e 

qualidade;  

 

10.14. Após a realização dos serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em 

perfeitas condições de operacionalidade, limpeza e segurança, respeitando todas as 

características originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as atividades 

de manutenção, conservando a edificação contra qualquer deterioração e dano; 

 

10.15. Afastar dos serviços, qualquer empregado, da CONTRATADA ou de empresa 

subcontratada, que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização do Contrato, 

venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica, causando embaraço à 

boa execução do objeto contratual;  
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10.16. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços, 

atualizados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como 

prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumprindo tais 

obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos após a respectiva solicitação 

formal; 

 

10.17. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo 

reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1 permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às 

dependências, sempre que se fizer necessário, e exclusivamente para execução dos 

serviços no local onde o equipamento esteja instalado, observada os normas de segurança 

existentes, devidamente uniformizados e identificados através de crachás; 

 

11.2. Zelar pela segurança dos equipamentos, não permitindo o seu manuseio por pessoas 

não habilitadas; 

 

11.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata adoção das providências; 

 

11.4. Permitir a retirada, mediante termo específico, do equipamento cuja manutenção 

não possa ser realizada nas dependências do setor solicitante; 

 

11.5. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a fiscalização 

da execução contratual;  

 

11.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços;  

 

11.7. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato;  

 

11.8. Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário; 

 

11.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 

tarefas dentro das normas e condições contratuais;  

 

11.10. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas;  

 

11.11. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 

especificações constantes no contrato;  

 

11.12. Comunicar à CONTRATADAS eventuais irregularidades observadas na execução 

dos serviços, para adoção das providências saneadoras;  
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11.14. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a ampla 

defesa, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA;  

 

11.15. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços, para 

posterior pagamento, segundo as previsões contratuais;  

 

11.16. Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em conformidade 

com o contrato. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento mensal será efetuado mediante o fornecimento ao CONTRATANTE da 

NOTA FISCAL e os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos pelo art. 29 da 

Lei nº 8.666/1993. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados 

para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a 

respectiva apresentação; 

 

12.2. A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa 

de CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

12.3. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicado ao 

CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente;  

 

12.4. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o (s) mesmo(s) será (ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA 

para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento fiscal, devidamente corrigido;  

 

12.5. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e a habilitação. 

 

13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

13.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto (s), sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei 

nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que 

não gerem prejuízo para PMJN; 

 b) MULTA POR MORA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia, limitado a 

10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da contratação, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos produtos, ou das substituições 

de produtos previstas neste Termo de Referência, que será calculada pela fórmula M = 

0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e 

D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global 

da contratação, pela recusa em fornecer os produtos;  
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d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o TCEES por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento do material;  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

13.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

 

13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMJN após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

 

13.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa;  

 

13.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

 

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

14.1. De acordo com o § 1º, Art. 65 da Lei de Licitações - Lei 8666/93.  

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

no interesse da Administração, até o limite máximo de 60 meses. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. Manutenção das Unidades de Atenção Básica 

Fonte: 1212 

Ficha: 0138 
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ANEXO II 

 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

 

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 

UF......., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) ................................................., 

Carteira de Identidade nº .........................., é pessoa autorizada a representar, em todos os 

atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo 

para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, 

assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

 

…............................................................................. 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 
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ANEXO III 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

 

 

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

 

 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 

UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente todas as exigências 

habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, 

do art. 4º, da Lei nº 10.520/02. 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

…............................................................................. 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 
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ANEXO IV 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

À 

Pregoeira do Município de João Neiva/ES 

A empresa _____________, CNPJ ___________, estabelecida ____________, telefone/fax _______, 

email __________, submete à apreciação de Vossa Senhoria, sua proposta em 

conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos 

(caso necessário), em plataforma elevatória da Marca BASS, instalada no Posto de Saúde 

do Bairro COHAB. 

 

LOTE DESCRIÇÃO  QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

 
    

TOTAL:  

 

*A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

*Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas como 

transporte, taxas, tributos, impostos, encargos etc.  

*Declaramos expressamente que aceitamos as exigências do Edital e de seus Anexos. 

 

Dados pessoais do Representante Legal para assinatura do Contrato: 

Nome:                                   

RG n°:                        

CPF n°:        

Estado Civil:  

Cargo:              

Endereço: 

 Dados Bancários:  

Banco:              Agência:          Conta Corrente:                     

                        

João Neiva/ES, ______ de ____________ de 2019. 

 

Assinatura Identificável 

(Nome do representante da empresa) 
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ANEXO V 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

 

 

À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

 

 

  

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 

UF......., DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 

acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendizes. 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

…............................................................................. 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 
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ANEXO VI 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos 

(caso necessário), em Plataforma Elevatória da Marca BASS, instalada no Posto de Saúde 

do Bairro COHAB. 

 

 

Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa 

____________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, sediada ____________, por 

intermédio de seu (ua) Representante Legal Sr. (ª). _________________, Profissão 

___________, portador (a) da RG nº ________ e do CPF nº __________, DECLARA: 

 

a) que tem conhecimento de todas as informações do processo de licitação 

mencionado, e que aceita e cumprirá fielmente todas as suas exigências; 

b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a 

entidade contratante responsável pela licitação; 

d) que se compromete a manter durante toda a execução do contrato habilitação e 

qualificação exigidas.  

 

 

_______________/___, (local e data). 

 

 

(identificação e assinatura do declarante). 
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ANEXO VII 

 

(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

Para efeitos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 que a empresa 

___________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________ está enquadrada como: 

 

(  ) MICROEMPRESA – Faturamento bruto anual de até R$ 720.000,00 e não 

atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00 

e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06. 

 

(   ) MÉDIA E GRANDE EMPRESA – Faturamento bruto anual acima de R$ 

4.800.000,00 

 

(  ) MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Aquela que não se 

incluem no regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/2006 face às 

vedações constantes no § 4º do seu Artigo 3º. 

 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites 

processuais deste processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a 

respeito do porte da empresa. 

 

Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui inseridos, 

sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 

 

Por ser a presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre vontade, 

firmo este documento, para os fins de direito. 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome e Identificação do Representante Legal 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0XX/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 

.............................................................. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

JOÃO NEIVA, com sede na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, nº 150, Centro, João Neiva/ES, 

inscrito no CNPJ nº 10.585.650/0001-08, de ora em diante denominado CONTRATANTE 

e de outro lado a empresa _______________, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no 

CNPJ sob nº ________________, com sede na _________________, representada pelo Sr. 

________________, (qualificação e endereço), (situação jurídica perante a empresa), tendo em 

vista o PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, devidamente homologado pela autoridade 

competente no Processo nº 4.130/2018, firmam o presente contrato, nos termos da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos 

(caso necessário), em Plataforma elevatória da Marca BASS, instalada no Posto de Saúde do 

bairro COHAB. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

2.1. Considera-se Manutenção Preventiva, os procedimentos de manutenção mensal, 

visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos no equipamento;  

 

2.2. Considera-se Manutenção Corretiva, os procedimentos que visam reparar todos os 

defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento do 

equipamento;  

 

2.2.1. Havendo necessidade de substituição de peças, estas serão adquiridas pela 

CONTRATANTE, de acordo com as especificações repassadas pela CONTRATADA; 

 

2.2.2. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, 

quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver 

paralisação do equipamento, funcionamento inadequado ou quando for detectada a 

necessidade de recuperação, substituição de peças ou a correção de defeitos que venham 

a prejudicar o funcionamento do equipamento;  

 

2.3. Deverá ser feita inspeção inicial de todos os componentes, promovendo adequação e 

regulagem do equipamento, dentro das condições estipuladas pelo fabricante;  
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2.4. A periodicidade dos serviços de manutenção preventiva poderá ser alterada, caso seja 

detectada a necessidade, sendo devidamente justificada, sem incorrer em qualquer ônus 

para o CONTRATANTE;  

 

2.5. Após a realização dos serviços deverá ser feita a limpeza de toda a área;  

 

2.6. Deverão ser obedecidas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho para o tipo 

de atividade, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento, antes do início da 

execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e/ou 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC; 

 

CLAUSULA TERCEIRA -  DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO  

3.1. O início da prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será autorizado, 

após a assinatura e publicação do contrato, mediante emissão de Ordem de Serviço – OS, 

que será enviada por e-mail à CONTRATADA, ou ainda ser entregue pessoalmente ao seu 

representante; 

 

3.2 A manutenção preventiva deverá ser realizada, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados e ponto facultativo estadual/federal/municipal, no Posto de Saúde do bairro 

COHAB, nos horários compreendidos entre 07:00 as 11:00 e 12:30 as 16:30; 

 

3.3. A manutenção corretiva deverá ser realizada a partir da formalização do chamado 

encaminhada através de e-mail, nas mesmas condições do subitem 3.2;  

 

3.3.1. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 48 (quarenta e oito) horas e a 

conclusão dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis a contar a partir do recebimento pela 

CONTRATADA das peças adquiridas pela CONTRATANTE;  

 

3.3.2. O prazo para correção será contado em dias úteis, podendo ser prorrogado 

mediante justificativas formalizadas, encaminhadas ao Fiscal do Contrato;  

 

3.3.3. A plataforma submetida à manutenção corretiva, dentro das instalações do 

CONTRATANTE ou na oficina da CONTRATADA, somente terá seu chamado considerado 

atendido, após a apresentação de relatório dos serviços executados;  

 

3.4. O Fiscal do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo 

com as previsões contidas neste edital;  

 

3.5. Os recebimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão realizados nos 

termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.  

 

3.6. Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, sob a supervisão 

direta da CONTRATADA, a fim de manter o equipamento adequadamente ajustado e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento; 

 

3.6.1. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços 

uniformizados e portando crachás.  
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3.7. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas 

programadas as quais deverão ser previamente agendadas através de CHAMADAS DE 

EMERGÊNCIA para atendimento de manutenções corretivas;  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

4.1 O prazo de garantia dos serviços prestados é de 90 (noventa) dias corridos após seu 

término; 

 

4.2 A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sem ônus para o CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a 

apresentar defeitos durante o prazo de garantia estipulado acima. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

5.1. Realizar testes de funcionamento do equipamento consertado antes de sua liberação; 

 

5.2. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo 

cumprimento dos prazos, especificações técnicas, normas ambientais, de segurança e 

medicina do trabalho; 

 

5.3. Prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva no local indicado neste 

Contrato; 

 

5.3.1. Executar os serviços de manutenção de acordo com as especificações do fabricante e 

em conformidade; 

 

5.4. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos os 

serviços, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos 

contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos 

decorrentes, incluindo pagamento de seus salários e benefícios, tributos e contribuições 

correlatas, alimentação, transporte e indenizações, eximindo o CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por 

quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do contrato 

celebrado; 

 

5.5. Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o desempenho dos 

profissionais responsáveis pelos serviços;  

 

5.6. Adotar as providências necessárias à satisfatória correção das falhas detectadas ou 

apontadas pela Fiscalização do CONTRATANTE;  

 

5.7. Comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE qualquer irregularidade 

ou anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou prejudique o bom 

andamento dos serviços.  

 

5.8. A CONTRATADA fica inteiramente responsável pela integridade física dos 

componentes durante a retirada, transporte, conserto e reinstalação, sem qualquer ônus 

para o CONTRATANTE;  
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5.9. Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com 

fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de comunicação para 

abertura de chamados, diariamente;  

 

5.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações;  

 

5.11. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

 

5.12. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica de acordo com o objeto do contrato; 

 

5.13. Utilizar equipamentos e materiais de qualidade, suficientes à execução do objeto, 

assim como responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, desempenho e 

qualidade;  

 

5.14. Após a realização dos serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em 

perfeitas condições de operacionalidade, limpeza e segurança, respeitando todas as 

características originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as atividades 

de manutenção, conservando a edificação contra qualquer deterioração e dano; 

 

5.15. Afastar dos serviços, qualquer empregado, da CONTRATADA ou de empresa 

subcontratada, que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização do Contrato, 

venha a demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica, causando embaraço à 

boa execução do objeto contratual;  

 

5.16. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços, 

atualizados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como 

prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumprindo tais 

obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos após a respectiva solicitação 

formal; 

 

5.17. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo 

reparar ou indenizar quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

6.1 permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada às dependências, 

sempre que se fizer necessário, e exclusivamente para execução dos serviços no local 

onde o equipamento esteja instalado, observada os normas de segurança existentes, 

devidamente uniformizados e identificados através de crachás; 

 

6.2. Zelar pela segurança dos equipamentos, não permitindo o seu manuseio por pessoas 

não habilitadas; 

 

6.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata adoção das providências; 
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6.4. Permitir a retirada, mediante termo específico, do equipamento cuja manutenção não 

possa ser realizada nas dependências do setor solicitante; 

 

6.5. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a fiscalização da 

execução contratual;  

 

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços;  

 

6.7. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato;  

 

6.8. Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário; 

 

6.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 

tarefas dentro das normas e condições contratuais;  

 

6.10. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas;  

 

6.11. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 

especificações constantes no contrato;  

 

6.12. Comunicar à CONTRATADA, eventuais irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para adoção das providências saneadoras;  

 

6.13. Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a ampla 

defesa, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA;  

 

6.14. Atestar a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços, para posterior 

pagamento, segundo as previsões contratuais;  

 

6.15. Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em conformidade 

com o contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento mensal será efetuado mediante o fornecimento ao CONTRATANTE da 

NOTA FISCAL e os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos pelo art. 29 da 

Lei nº 8.666/1993. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados 

para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a 

respectiva apresentação; 

 

7.2. A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
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7.3. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique 

as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicado ao CONTRATANTE, 

mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;  

 

7.4. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à empresa 

CONTRATADA para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando 

estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação 

do novo documento fiscal, devidamente corrigido; 

 

7.5. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições 

previstas no edital no que concerne à proposta de preço e a habilitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto (s), sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei 

nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que 

não gerem prejuízo para PMJN; 

 b) MULTA POR MORA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia, limitado a 

10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da contratação, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos produtos, ou das substituições 

de produtos previstas neste Termo de Referência, que será calculada pela fórmula M = 

0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e 

D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global 

da contratação, pela recusa em fornecer os produtos;  

d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o TCEES por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento do material;  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

8.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMJN após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

 

8.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa;  
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8.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

 

CLÁUSULA NONA -  DO FISCAL, GESTOR E DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇAO 

9.1. A execução do Contrato será acompanhada pela servidora SAMIRA DE BORTOLI, 

ocupante do cargo ASSESSORA DE AÇÕES EM SAÚDE, previamente designados pela 

Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverão atestar a 

realização dos serviços contratados; 

 

9.2.  O Gestor do contrato será a Secretária Municipal de Saúde;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR 

9.1. Receberá a contratada pela prestação dos serviços, objeto do presente contrato, o 

valor estimado de R$ ............................ (...................................................). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária: 

 

SEMSA 

11.1. Manutenção das Unidades de Atenção Básica 

Fonte: 1212 

Ficha: 0138 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

12.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, no interesse da administração, até o limite máximo de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO REAJUSTE  

 

13.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observando o interregno 

mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, 

pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), desde que requerido 

pela contratada. 

 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no 

pagamento de qualquer indenização à CONTRATADA. 

 



 

36 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA 
RUA FORTUNATO AFONSO TESSAROLO, N° 150, CENTRO– TEL: (27) 3258-4747 – FAX: (27) 32584757 

CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ: 10.585.650/0001-08 

 

14.2. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte 

da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação, sem prejuízo do disposto na Cláusula Nona. 

 

Parágrafo único – Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, 

assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 

b) Paralização da entrega ou entrega em quantidade inferior, sem justa causa ou prévia 

comunicação à Administração; 

c) Desatendimento das determinações do fiscal do contrato, assim como a de seus 

superiores; 

d)  Cometimento reiterado de falhas na execução do contrato; 

e) Decretação de falência ou dissolução da empresa; 

f) Razões de relevante interesse público; 

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1. De acordo com o §1º, art. 65 da Lei de Licitações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Sede deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas 

porventura decorrente durante a execução deste instrumento, desde que não possam ser 

solucionadas amigável ou administrativamente pelas partes. 

 

E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos 

legais. 

 

 

João Neiva, XX de XXXX de 2019. 

 

 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

CONTRATANTE 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GESTOR DO CONTRATO 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) __________________________________                                   

2) __________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

 

EQUIPE DE APOIO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

 

 

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET, DEVERÃO PREENCHER A 

FOLHA DE RECIBO ABAIXO E ENVIA-LÁ VIA FAX – (027) 9.9986-5269, OU ACUSAR O 

RECEBIMENTO/RETIRADA ATRAVÉS DO E-MAIL licitacao@joaoneiva.es.gov.br. TAL 

SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE DESTE, EVENTUAIS 

CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS DISPOSITIVOS. 

 

 

 

 

 

RECIBO 

 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de João Neiva, 

Estado do Espírito Santo, a cópia do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, para 

abertura às 08 horas do dia 08/08/2019. 

 

 

João Neiva-ES, ______/________/_______ 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA 

 

__________________________________________ 

E-MAIL 

 

__________________________________________ 

TELEFONE/FAX 

 

___________________________________________ 

NOME 

 


