
EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREÂMBULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

O MUNICIPIO DE MARATAÍZES - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, com sede na Avenida Rubens 
Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 
CNPJ sob o Nº. 14.758.660/0001-40, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Sr.ª Sandra de Souza Roza, Servidora 
Pública Municipal e Equipe de Apoio, designados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do Decreto-E Nº. 612/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com execução indireta no regime de compra única por preço unitário, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR, de acordo com a Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas 
alterações; Lei Federal Nº. 10.520/2002; Lei Complementar Nº. 123/2006; Lei Complementar Nº. 147/2014 e normas 
pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante 
para todos os efeitos.

Nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar Nº. 147/2014, só poderão participar deste certame 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, tratados neste Edital como pela abreviatura MPE's.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os Envelopes contendo o Credenciamento, Proposta de Preços e Documentos de 
Habilitação, serão protocolados e entregues no Setor de PROTOCOLO desta Prefeitura, no endereço acima, 
impreterivelmente até às 13:30 horas do dia 25 de fevereiro de 2019.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 25 de fevreiro de 2019, às 14:00 horas.
LOCAL DE JULGAMENTO: Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura.
Obtenção do edital, esclarecimentos e informações:
Junto à Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, no Setor de Licitação, com sede na Avenida Rubens Rangel, 411, 
Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 16:30 horas, de 
segunda a sexta-feira, por e-mail licitacaomarataizes@gmail.com, no site 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao ou pelo telefone 28-3532-6777.

1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente Licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR, (nos moldes 
de Anexo I), para atender as necessidades da Administração Municipal.
1.2 - O presente Edital obedece à solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.3 - Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da 
instalação.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - O recurso para cobrir as despesas derivadas da presente licitação correrá por conta da Dotação Orçamentária para 
o exercício de 2019:

0000011030200273.037 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44905200000 - 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA - 00079 FONTE DE RECURSO - 1604000000

3. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1 - O prazo de vigência do Contrato terá início no dia subsequente a publicação do resumo do Contrato no Diário 
Oficial do Município, que deverá ocorrer na forma estabelecida no Artigo 61 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e, seu término 
se dará em 31 de dezembro de 2019, ou até que se esgote o objeto, caso isto ocorra antes do prazo cujo mencionado.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar deste certame somente as empresas que desenvolverem as atividades objeto desta licitação e 
que atenderem as exigências do presente edital.
4.1.1 - Por se tratar de itens de valor inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), só poderão participar deste certame as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPE's).
4.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir:

a) - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; (Não se caracteriza objeto de grande vulto, alta complexidade e as 
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empresas do ramo trabalham isoladamente);
b) - Estejam cumprindo as penalidades previstas no Artigo 7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002;
c) - Estejam cumprindo a pena prevista no Artigo 87, inciso IV da Lei Federal Nº. 8.666/1993, ainda que imposta por ente 
federativo diverso do Município;
d) - Não cumpram o disposto no Artigo 9º da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e alterações;
e) - Não poderão usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Nº. 123/2006 as pessoas jurídicas cujos titulares 
ou sócios tenham com a contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO
5.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o 
ato convocatório deste pregão. 
5.2 - A impugnação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo, nesta Prefeitura, no horário de atendimento ao 
público, das 08:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira.
5.3 - Caberá à Pregoeira nos termos da INSCL 001/2018, Artigo 16, "I", "a.1", "b", "c":
5.3.1 - A Pregoeira deverá se manifestar sobre a mesma, comunicando o resultado ao impugnante através de meio 
eletrônico ou pessoalmente, conforme o caso, juntando cópia desse comunicado aos autos, para comprovação da 
providência;
5.3.2 - Caso a Pregoeira entender necessário o auxílio da área técnica ou jurídica, o processo poderá ser encaminhado 
aos referidos órgãos para substanciar a tomada de decisão;
5.3.2.1 - Suspender o certame caso a adequação necessária no edital enseje na modificação da proposta;
5.3.2.2 - Prosseguir com a licitação caso a impugnação seja indeferida.
5.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com.
5.5 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

6. APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DA PROPOSTA
6.1 - Os Envelopes contendo a documentação necessária para a participação no presente certame deverão ser 
entregues LACRADOS e distintos na Prefeitura Municipal de Marataízes, protocolados até o dia e horário fixados neste 
edital, com a seguinte identificação na parte externa:

6.1.1 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 01:

ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000008/2019 - Fundo Municipal de Saúde

6.1.2 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 02:

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000008/2019 - Fundo Municipal de Saúde

6.1.3 - Modelo de identificação do Envelope Nº. 03:

ENVELOPE Nº. 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
De: Empresa:

CNPJ:
Endereço:
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Telefone:
E-mail:

À: Prefeitura Municipal de Marataízes
Setor de Licitação
Pregão Presencial Nº. 000008/2019 - Fundo Municipal de Saúde

7. DO CREDENCIAMENTO - (ENVELOPE Nº. 001)
7.1 - O credenciamento da licitante será feito através da apresentação da documentação abaixo relacionada, dentro do 
Envelope Nº. 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, conforme orientações constantes no item 6.1.1.

a) - Declaração, datada e assinada pelo responsável legal da empresa, procurador ou pessoa credenciada, de que 
cumpre os requisitos da habilitação, conforme o Anexo IV;
b) - Declaração do representante legal da empresa, procurador ou pessoa credenciada (conforme a alínea "d"), que 
atende a todos os requisitos elencados no Artigo 3º, §4º da Lei Complementar Nº. 123/2006 para fins de obtenção dos 
benefícios dados nessa Lei, se for o caso da Empresa se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme o Anexo V;
c) - Para o credenciamento de representante da empresa, que seja seu representante legal, a comprovação de sua 
representação deverá ser feita através de cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas 
alterações, devidamente registrado no órgão competente e cópia autenticada do documento de identidade;
d) - Para o credenciamento de representante da empresa, se procurador ou pessoa a ser credenciada, além de cópia 
autenticada do Contrato Social ou Estatuto e suas alterações, devidamente registrado no órgão competente, deverá ser 
entregue cópia da identidade autenticada do credenciado e do representante legal da empresa e instrumento de 
procuração ou carta de credenciamento com firma reconhecida. A carta de credenciamento deverá conter poderes para 
fazer lances verbais ou deles desistir, negociar preços com a Pregoeira e interpor e desistir de recursos. O modelo da 
Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III.

7.2 - A não apresentação do documento exigido na alínea "b" do item acima implica na inabilitação do licitante, ficando 
impossibilitada sua participação no certame.
7.3 - A não apresentação / entrega dos documentos das alíneas "c" e "d" acima, não inabilitarão o licitante, no entanto, o 
mesmo será considerado ausente, sendo assim, não poderá se manifestar durante a sessão ou dar lances verbais, 
competindo apenas com a proposta escrita.
7.4 - A não apresentação do documento exigido na alínea "a" do item acima, conforme Artigo 4º, Inciso VII, da Lei 
Federal Nº. 10.520/2002 implica a não participação do licitante no certame.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS - (ENVELOPE Nº. 002)
8.1 - Para elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá seguir os seguintes procedimentos:

a) - Baixar o Programa "E&L Proposta Comercial", no site: http://www.el.com.br/?page_id=2612 e instalá-lo em seu 
computador;
b) - Solicitar o arquivo "Proposta Comercial Automática", através do e-mail licitacaomarataizes@gmail.com, devendo 
assim, informar os dados da empresa, tais como:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo (inclusive CEP):
Indicação se é ME ou EPP:
Telefone:
E-mail:

c) - Ao receber o arquivo via e-mail, o licitante deverá utilizar o Programa "E&L Proposta Comercial" descrito na alínea 
"a", previamente instalado em seu computador, para abri-lo e confeccionar a Proposta Comercial Automática;
d) - A Proposta de Preços DEVERÁ ser impressa e poderá ser salva em CD / DVD / PEN-DRIVE, que também poderá 
constar no Envelope de Proposta de Preços.
I - Ao salvar o arquivo em CD / DVD / PEN-DRIVE, é necessário que se mantenha o nome ou extensão original (.pca), ou 
seja, o arquivo NÃO DEVERÁ SER RENOMEADO.
II - O Pen-drive será devolvido a Empresa Licitante, após a leitura da Proposta Comercial Automática.

8.2 - No Envelope Nº. 002 DEVERÁ conter a Proposta de Preços, obedecendo sob pena de desclassificação, ao que se 
segue:

a) - Ser formulada em 01 (uma) via, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo no mínimo a Razão 
Social do proponente e CNPJ, datada e assinada por seu representante legal;
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b) - Discriminação completa dos produtos, inclusive marca / modelo dos produtos, conforme especificação e condições 
do Anexo I;
c) - Preço unitário e total dos produtos (algarismo), devendo ser cotado em Real e com até 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula (R$ 0,00), bem como valor total da proposta em algarismo.

8.3 - Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances 
verbais, deverão estar inclusos, obrigatoriamente, todos os custos para o fornecimento dos materiais, tais como, os 
encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, frete e todos demais gravames que possam incidir sobre o 
objeto.
8.4 - A validade da proposta de preços apresentada deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data da 
realização desta licitação; na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado neste item.
8.5 - Ficam vedadas a cessão, transferência, ou subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, pela licitante 
vencedora a outra empresa.
8.6 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso apresente mais de uma, a Pregoeira 
considerará aquela mais vantajosa para a Administração Pública.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.2 - Aberta a sessão pública, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
9.3 A desclassificação de proposta será devidamente fundamentada em Ata.
9.4 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, a Pregoeira dará início à 
fase competitiva, quando então os licitantes poderão ofertar lances verbais.
9.5 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, desde que não sejam de caráter protelatório, podendo a 
Pregoeira, neste caso, fixar limite de rodadas e valor mínimo por lance.
9.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for registrado primeiro;
9.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados do valor do menor lance registrado; 
9.8 - A sessão de lances será ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a ser contratado. Quando, por motivo 
devidamente justificado, houver necessidade de interrupção dos lances, a sessão do Pregão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes, divulgando data e hora para a reabertura da sessão. 
9.9 - O proponente que não apresentar lance quando convocado pela Pregoeira ou aquele que expressamente desistir 
de fazer lance, será excluído dessa fase, mantendo-se o último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas.
9.10 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada com a desistência de um dos licitantes pela disputa ou por 
decisão da Pregoeira, após comunicar a todos os participantes.
9.11 - Não será admitida qualquer negociação em condições diferentes daquelas previstas no edital.
9.12 - Não havendo um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte com propostas válidas conforme Artigo 49 inciso II, não será concedido o tratamento diferenciado de 
acordo com o Artigo 49 inciso III.

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - (ENVELOPE Nº. 003)
10.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope Nº. 003 - HABILITAÇÃO os documentos enumerados abaixo sob 
pena de inabilitação:

10.1.1 - Habilitação Jurídica:

a) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos devidamente registrados e, em se tratando de 
sociedade comercial por ações os documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de 
empresa individual;
b) - Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, Decreto de Autorização 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.

Fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope Nº. 003 - HABILITAÇÃO, 
caso estes tenham sido juntados no momento do credenciamento.

10.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) - CNPJ;
b) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal (sede da empresa);
c) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Estadual (sede da empresa);
d) - Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF, Certidão da Dívida Ativa - Procuradoria 
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da Fazenda e Seguridade Social - INSS), ou Certidão Conjunta;
e) - Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei Nº. 11.440/2010.

10.1.3 - Qualificação Econômico-financeira:

a) - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica datada de até 60 (sessenta) dias, contados da abertura deste Pregão e dentro de sua data de validade.
a.1) - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio 
da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:

I - Cumprimento de os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;
II - Certidão do Juízo onde tramita a Recuperação Judicial de que a empresa está apta econômica e financeiramente a 
suportar o cumprimento de contrato futuro com a Administração Pública.
* Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.1.4 - Qualificação Técnica:

a) - Comprovação de que o licitante forneceu peças, sem restrição, de natureza semelhante ao indicado neste Termo. A 
comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, devidamente assinada, carimbada e em papel timbrado da 
empresa ou órgão adquirente, compatível com o objeto desta licitação;
b) - Licença de funcionamento do estabelecimento expedido pelo Município onde estiver instalada a licitante.

10.2 - Apresentação de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar e de Cumprimento ao Disposto 
no Inciso XXXIII do Artigo 7º. da Constituição Federal, conforme Anexo II deste Edital, devendo conter a identificação 
da empresa licitante.

10.3 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e quanto 
às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor.
10.4 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se recusar a assinar o 
Contrato, a Pregoeira examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.
10.5 - Nas hipóteses previstas no item anterior, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.
10.6 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente da 
negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante 
despacho fundamentado e assegurada a ampla defesa e o contraditório.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões 
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 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 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, 
importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor.
11.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira 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.
11.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos à Pregoeira e protocolados no Setor de Protocolo, 
localizado na Avenida Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, no horário de atendimento 
ao público, das 08:00 às 16:30 horas de segunda a sexta-feira.

12. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao vencedor, sendo posteriormente submetido à 
Autoridade competente, para a homologação.
12.2 - Caso ocorra recurso, a classificação das propostas, o julgamento e a habilitação serão submetidas à autoridade 
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.
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12.3 - Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante vencedor será convidado a 
assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante notificação ao credenciado por qualquer meio e na sua 
falta ou de impossibilidade de comunicação, a convocação será remetida via telefone ou e-mail o endereço constante na 
proposta.

13. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1 - A entrega do objeto licitado será realizada pela licitante no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde através de Autorização de Fornecimento devidamente acompanhada 
da respectiva Nota de Empenho solicitados.
13.2 - A entrega do objeto licitado será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma do Artigo 67 de Lei 
Federal Nº. 8.666/1993, consolidada. 
13.3 - O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
13.3.1 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de cumprimento do Edital;
13.3.2 - Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em 
documentos contemporâneos a sua ocorrência;
13.3.3 - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal.
13.4 - A entrega do objeto licitado não exclui a responsabilidade da empresa quanto à qualidade do (s) produto (s) 
ofertado (s).
13.5 - O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo total do objeto, podendo assim, haver variação a 
menor do quantitativo, nos limites permitidos por Lei.
13.6 - A fiscalização da entrega do objeto ficará ao encargo de um servidor oficialmente nomeado pelo Secretário 
Municipal de Saúde.
13.7 - Os equipamentos deverão ser instalados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Avenida 
Heráclito Marques Marvila, S/Nº., Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O Município de Marataízes efetuará o pagamento à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias contados do 
adimplemento da obrigação.
14.2 - Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão 
disponíveis na nota de empenho.
14.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
14.4 - O Município de Marataízes poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela adjudicatária.
14.5 - O pagamento somente será efetuado mediante:

a) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal (onde for 
sediada a empresa e a do Município de Marataízes, quando a sede não for deste Município), através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
b) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 11.440/2011;
d) - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débitos.

14.6 - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária indicada 
pela Empresa. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

14.8 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital.
14.9 - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
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que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
14.10 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à Aquisição de Produtos objeto 
deste edital.
14.11 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RUA AMÉLIA MALTASCHE, S/Nº. - EDIFÍCIO ITAMARATY - 2º PISO - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 
29.345-000.
CNPJ Nº. 14.758.660/0001-40

15. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
15.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, representada por 
servidor lotado na referida pasta, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada, o qual deverá 
atestar a entrega do (s) produto (s), para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei Nº. 
4.320/1964.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - ARTIGO 40, III DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993
16.1 - A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Marataízes pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal 
prevista no Artigo 93 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
16.2 - O não comparecimento da licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido, assim como 
aquela de não cumprir o prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação 
assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
16.3 - As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - O Município de Marataízes poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do Artigo 49 
da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
17.2 - A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite a presente licitação, desde que arguidas antes e por escrito até 02 
(dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura dos Envelopes.
17.3 - Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, aquela que 
cumpre todos os requisitos constantes no Artigo 3º da Lei Complementar Nº. 123/2006.
17.4 - Não será igualmente considerado atraso aquele que correr por conta exclusiva da Pregoeira, por caso fortuito ou 
força maior, mediante informações.
17.5 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca da cidade de Marataízes, 
Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.

Marataízes - ES, 30 de janeiro de 2019.

SANDRA DE SOUZA ROZA
Pregoeira
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ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

TERMO DE REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO OBJETO

OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE, VALOR ESTIMADO EM ANEXO

JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DO PEDIDO
A Constituição Federal de 1988, observa que a saúde é dever do Estado (Artigo 196), estendendo a noção de dever para 
ações e serviços que visem a proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa por 
canais de aquisição de bens e / ou materiais para efetivação desta máxima.
Sabe-se que para o bom desempenho das atividades relacionadas a saúde, qualquer administração necessita de uma 
estrutura condizente, tanto quanto material permanente de escritório, quanto materiais específicos para atividade médica, 
odontológica, fisioterápica, entre outros, até para trocar materiais que sofreram avarias com o tempo ou encontram-se 
inutilizados;
Considerando que as obras do UPA porte III estão em fase de finalização, sendo a porta de entrada de urgências e 
emergências, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e 
observação de pacientes graves (sala vermelha), ou não (sala amarela), oriundos da demanda espontânea, regulados ou 
referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré-hospitalar móvel ou 
Programa de Atenção Domiciliar), que ficarão em observação nas salas amarelas ou vermelhas ou serão internados pela 
regulação para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.
O tratamento de ar é necessário para transformar o ar atmosférico em ar comprimido e o ar que chega ao compressor, 
não chega puro, ele pode possuir contaminantes tipo, umidade, particulado, óleo, vírus, bactérias ou hidrocarbonetos, 
partículas essas não recomendadas em segmentos de saúde.
Sendo assim, o compressor e secador de ar, funcionarão em conjunto na Unidade de Pronto Atendimento, visando a 
redução e remoção de partículas do ar atmosférico e o seu tratamento, para distribuição na Unidade, em salas de 
isolamento, observação adulto e observação pediátrica, quando necessário, a fim de efetivar a prestação à saúde, para 
toda a população usuária do Sistema Único de Saúde nos casos de urgência e emergência.
Obs.: A justificativa completa dessa proposta, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, está anexado ao 
presente juntamente ao memorando SEMUS/MEMO Nº. 261/2018.

ADJUDICAÇÃO
Menor preço por item.

CONDIÇÕES DE GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
O objeto deste Termo de Referência terá garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da 
instalação.
A Licitante contratada não poderá alterar a qualidade, sob pena de aplicação das sanções previstas no Termo de 
Contrato.
Em caso de substituição a Contratante não terá nenhum ônus com o transporte, seguro, diárias, bem como outras 
despesas.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
O valor total estimado da contratação é de R$ 42.489,31 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e 
trinta e um centavos) e foi baseado na média aritmética dos orçamentos apresentados (anexo).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde
FONTE DOS RECURSOS: 1604000000
PROJETO: 000009000001.1030200273.037 - Aquisição de Aparelhos de média e alta complexidade
DESPESA: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente
FICHA: 079

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O fornecimento do Objeto desta solicitação será realizado de forma ÚNICA, de acordo com as necessidades da 
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Secretaria Municipal de Saúde.
O objeto solicitado deverá ser entregue e instalado conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência.
Caso apresente alguma imperfeição de fabricação e / ou material inferior as especificações apresentadas, deverá ser 
imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
Caso seja verificada alguma falha no fornecimento, defeito de fabricação, ou ainda, quaisquer defeitos que impossibilitem 
seu uso, será feito registro formal a CONTRATADA, para que proceda a substituição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data de comunicação feita pelo Setor Responsável.
O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, 
reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas 
características originais.
O objeto a serem ofertado deverá ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

a) - Às normas e especificações constantes desta solicitação;
b) - Às normas da ABNT, INMETRO, ANVISA, etc;
c) - Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
d) - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em 
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.
Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que 
venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.
O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto 
entregue.
A Prefeitura Municipal de Marataízes/ES poderá solicitar testes do objeto junto aos seus fabricantes, para verificar a 
legitimidade do material.
Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da CONTRATADA para que se proceda a 
substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
Caso não seja realizada a substituição, a CONTRATADA ficará sujeito às penalidades previstas.
Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os objetos ficarão retidos, para que se 
proceda a responsabilidade criminal, prevista no Artigo 96, da Lei Federal Nº. 8.666/1993.
A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades e deverão estar acondicionados 
adequadamente.
Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer 
outras despesas para a entrega do objeto.
O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
materiais/produtos/equipamentos/serviços com as especificações descritas neste Termo.
O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo.
O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e 
quantidade do produto recebido. O recebimento será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido 
pela diretoria de transportes.
Os custos de retirada e devolução do objeto recusado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por 
conta da CONTRATADA.
A Secretaria Municipal de Saúde poderá requerer a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas na entrega do objeto ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos Artigos 
441 a 446 do Código Civil de 2002.

PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo para a instalação dos equipamentos deverá ser no máximo 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 
emissão da Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato possuirá vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro do mesmo exercício financeiro da 
assinatura.

LOCAL DE ENTREGA
Os equipamentos deverão ser instalados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Avenida Heráclito 
Marques Marvila, S/Nº., Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 
após a emissão da Autorização de Fornecimento e Empenho.
O local também está disponível, para o licitante que tiver interesse, em visitar o local de instalação dos equipamentos.

SECRETARIA RESPONSÁVEL
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Secretaria Municipal de Saúde
Rua Amélia Maltasche, S/Nº. - Edifício Itamaraty - 2º Piso
Cidade Nova, Marataízes-ES
CEP 29.345-000
Telefone: 28-3532-6692
E-mail: saude.gestao@marataizes.es.gov.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) - Comprovação de que o licitante forneceu peças, sem restrição, de natureza semelhante ao indicado neste Termo. A 
comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, devidamente assinada, carimbada e em papel timbrado da 
empresa ou órgão adquirente, compatível com o objeto desta licitação;
b) - Licença de funcionamento do estabelecimento expedido pelo Município onde estiver instalada a licitante.

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA
Fornecer o objeto do presente Termo de Referência.
Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, 
como estabelece no Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e alterações.
Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais 
causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.
Entregar o objeto, na quantidade, qualidade, local e prazo especificados.
Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e de primeiro uso, fabricado de 
acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
Substituir o objeto fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo, cabendo a CONTRATADA 
providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas de devolução e entrega.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da CONTRATADA, rejeitar, no todo 
ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na 
Nota Fiscal / Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade 
competente.
Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Saúde para conferir a entrega do objeto. Não permitir que outrem 
cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto.
Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste Termo, após a apresentação da 
Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo.
Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das especificações constantes do presente 
Termo de Referência.

SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, 
por até 02 (dois) anos.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
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a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

I - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
II - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, em 
relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas à 
CONTRATADA, junto a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Secretaria Municipal de Saúde indica o servidor Sr. Éder dos Santos Amaral, Superintendente de Atenção Secundária, 
como responsável pela fiscalização do Contrato, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la 
de informações pertinentes a essa atribuição. 
Os documentos fiscais correspondentes a prestação do serviço será atestada por servidor designado para este fim.

PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da 
Nota Fiscal / Fatura discriminativa, devidamente atestada por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá 
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, desde 
que não haja nenhum fato impeditivo.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Este Termo de Referência foi confeccionado pelo servidor abaixo qualificado, munido exclusivamente de informações 
oriundas da secretaria solicitante, conforme SEMUS/MEMO/Nº. 261/2018 (Processo Nº. 027204/2018), ressaltando os 
itens: Especificação do objeto; Justificativa da necessidade do pedido; Qualificação técnica; Dotação orçamentária; 
Quantitativo; entre outros. 

Marataízes - ES, 28 de novembro de 2018.

DIEGO RAMON LOPES
Oficial Administrativo

Setor de Compras
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA / DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 00001Lote

Marca / Modelo Unidade
Total

Item Código Especificação
Unitário

Valor
Quantidade

00001 00023132 UN   30.344,461 30.344,460EQUIPAMENTO COMPRESSOR SILENCIADO
EQUIPAMENTO COMPRESSOR SILENCIADO com ruído igual ou
inferior a 63 DB; composto por? 01 (uma) unidade de compressão do
tipo parafuso lubrificado; potência nominal 20hp; capacidade de
produção 107,4NM³/H – 10 bar; painel de controle integrado; tensão
trifásica 220vac; dotado de painel digital; indicação de pressão de
sistema; temperatura que disponibilize teclas liga e desliga, reset, LEDS
de advertência para falha do compressor; alimentação, temperatura e
pressão; com sistema de transferência de torque via correia, dimensões
máximas 1000 x 650 x 1045.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Total do Lote R$ 30.344,46

Lote 00002Lote

Marca / Modelo Unidade
Total

Item Código Especificação
Unitário

Valor
Quantidade

00002 00023133 UN   12.144,851 12.144,850PECA COMPONENTE, NOME MODIFICADOR: UNIDADE
SECADORA DE AR POR REFRIGERACAO
PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: UNIDADE
SECADORA DE AR POR REFRIGERAÇÃO monofásica 220 VAC,
60HZ, com capacidade de secagem de no mínimo 106 PCM; pressão
de trabalho entre 4,5 KGF/CM², com consumo máximo de potência
elétrica de 780 watts com gás R404A; conexão de saída de ar tipo
rosca BSP 1”, com dimensões máximas de 50,0 x 38,0 x 77,0
centímetros em qualquer das direções, sistema deve ser dotado de
medidor de ponto de orvalho e isolamento acústico para contenção de
ruído não ultrapassando 57DB.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor Total do Lote R$ 12.144,85

Valor Total Geral R$ 42.489,31
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ANEXO II

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

DECLARAÇÃO
(Em papel timbrado da Empresa)

A Empresa __________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
Nº. _____________________________, com sede à 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, aqui representada por 
__________________________________________________________, para fins de participação no certame - Pregão 
Presencial Nº. 000008/2019 do Fundo Municipal de Saúde, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às 
quais se submete, DECLARA:

1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. Não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação;
4. Não possui, entre os proprietários, nenhum servidor público municipal nem detentor de mandato eletivo;
5. Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Em papel timbrado da Empresa)

À Prefeitura Municipal de Marataízes - ES.
Departamento de Licitações.
Pregão Presencial Nº. 000008/2019 - Fundo Municipal de Saúde.

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, o Sr. 
________________________, Cédula de Identidade Nº. ____________________, CPF Nº. _______________, ao qual 
outorgamos poderes específicos para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame em referência, como assinar documentos, atas, usar da palavra, requerer e impetrar recursos, enfim praticar 
todos os atos necessários a bem representar a empresa outorgante.

Atenciosamente,

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Empresa Licitante - CNPJ

(Nome por extenso do Representante Legal)
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Em papel timbrado da Empresa)

À
Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes - ES
Pregão Presencial Nº. 000008/2019 - Fundo Municipal de Saúde.

O (s) abaixo assinado (s), na qualidade de responsável (is) legal (is) pela Empresa __________________________, 
inscrita no CNPJ sob o Nº. ___________________, DECLARA, sob as penas da Lei, principalmente a disposta no Artigo 
7º da Lei Federal Nº. 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame 
epigrafado, em obediência ao disposto no Artigo 4º, VII da Lei Federal Nº. 10.520/2002.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal

(Identificação / qualificação)
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ANEXO V

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Em papel timbrado da Empresa)

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízos das sanções e multas previstas em Lei, que a empresa 
________________________________ (indicação da razão social), CNPJ Nº. ______________________ é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 
123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da 
citada Lei Complementar, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência no Pregão Presencial Nº. 000008/2019 do Fundo Municipal de Saúde, realizado pelo Município de 
Marataízes - ES.

Atenciosamente,

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
(Nome por extenso do Representante Legal)

Assinatura do Representante Legal
RG Nº.:

Page 16 of 23



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO VI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATO
(Em papel timbrado da Empresa)

*(Este anexo será apresentado no Envelope Nº. 003, a não apresentação deste, não inabilita / desclassifica a empresa)

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA

Nome da Empresa: 

Endereço da Empresa: 

CEP da Empresa: 

Telefone da Empresa: 

E-mail da Empresa: 

Dados Bancários da Empresa:

Banco: Agência Conta:

DADOS PESSOAIS DO LICITANTE

Nome do Responsável pela Empresa: 

Número do RG / Órgão Emissor: 

Número do CPF: 

Endereço Residencial Completo: 

CEP: 

Cidade - UF, XX de XXXX de 2019.

_______________________________
(Nome por extenso do Representante Legal)

Assinatura do Representante Legal
RG Nº.:
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ANEXO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019 - FMS

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA XXXXXXXX.

Pelo presente instrumento contratual, regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - 
ES, com sede na Avenida Rubens Rangel, Nº. 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, inscrito no CNPJ 
sob o Nº. 01.609.408/0001-28, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o Nº. 14.758.660/0001-
40, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. ALBERTO MELLO SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº. 
045.462.117-59, domiciliado e residente no Município de Piúma - ES, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a firma XXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. XXXX, 
com sede na XXXX, Telefone: XXXX, representada por XXXX, pessoa física, inscrito no CPF sob o Nº. XXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui 
pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base no Processo 
Administrativo Nº. 027204/2018 - Pregão Presencial Nº. 000008/2019, em conformidade na Lei Federal Nº. 8.666/1993 
suas ulteriores alterações e Lei Federal Nº. 10.520/2002.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR, conforme 
especificações do Anexo I do Edital de Pregão Presencial Nº. 000008/2019 que passa a fazer parte integrante deste 
Contrato.
1.2 - Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da 
instalação.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 
constante no Orçamento para o Exercício de 2019:

0000011030200273.037 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44905200000 - 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA - 00079 FONTE DE RECURSO - 1604000000

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO E DA REVISÃO
3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ XX,XX (valor por extenso), cujo pagamento será efetuado por demanda e 
de acordo com os preços consignados na Ata do Pregão Presencial Nº. 000008/2019.
3.2 - O preço do Contrato é fixo e irreajustável.
3.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento do (s) produto (s), dentre eles, seguros, 
transporte, embalagens, impostos e taxas, bem como, demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto 
contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente, inclusive com a reposição do (s) produto (s).
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 
restabelecer as condições originalmente pactuadas. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, 
desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, 
que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.
3.5 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no caput acima, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.6 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 
possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação / aceitação da proposta, bem como aqueles 
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento;
3.7 - Não será concedida a revisão quando:
3.7.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
3.7.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva;
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3.7.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 
interessada;
3.7.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse 
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.8 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria 
Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse 
fim.
4.2 - O prazo de vigência do Contrato terá início no dia subsequente a publicação do resumo do Contrato no Diário 
Oficial do Município, que deverá ocorrer na forma estabelecida no Artigo 61 da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e, seu término 
se dará em 31 de dezembro de 2019, ou até que se esgote o objeto, caso isto ocorra antes do prazo cujo mencionado.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
5.1 - A empresa contratada deverá efetuar a entrega dos itens licitados conforme solicitação feita pela Secretaria 
Municipal de Saúde através de Autorização de Fornecimento devidamente acompanhada da respectiva Nota de 
Empenho solicitados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, nos quantitativos necessários, sob as condições 
estipuladas e demais documentos integrantes deste Edital, obedecendo rigorosamente os prazos estipulados, podendo 
ser modificado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência do Município.
5.2 - A entrega dos itens licitados ficará a cargo da contratada, devendo ser providenciada por este a mão de obra 
necessária.
5.3 - Efetuado o fornecimento, esse será recebido na forma do Artigo 73, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

a) - O aceite / aprovação do fornecimento pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios 
de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no Artigo 18 da Lei Nº. 8.078/1990.
b) - Os valores referentes aos itens licitados que tenham apresentado problemas por ocasião do recebimento provisório 
somente serão adimplidos depois de sanadas as desconformidades, sem que isso gere direito ao contratado de 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Marataízes.

5.4 - Caso os itens licitados sejam entregues em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos ou 
verificada qualquer tipo de irregularidade, fica a licitante obrigada a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da comprovação do recebimento da notificação, sem ônus para o município, e sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/1993.
5.4.1 - Caso o prazo estipulado no caput deste item seja insuficiente para substituição, dadas as suas particularidades, o 
Município poderá estipular novo e razoável prazo.
5.5 - O fornecimento dos produtos se dará nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde em conformidade 
com o cronograma de entrega da mesma não podendo sofrer atraso, na forma do Artigo 73, inciso II, letra "b" da Lei 
Federal Nº. 8.666/1993.
5.6 - Os equipamentos deverão ser instalados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Avenida Heráclito 
Marques Marvila, S/Nº., Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP 29.345-000.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita entrega do objeto 
Licitado.
6.2 - Notificar ao Contratado, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da entrega do objeto, 
fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades.
6.3 - Efetuar os pagamentos devidos ao Contratado, na forma estabelecida na Cláusula Oitava deste Contrato.
6.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo com as obrigações assumidas 
pela Contratada.
6.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a entrega do objeto fornecido, 
verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade.
6.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Anexo I do instrumento 
convocatório.
6.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Executar o objeto Licitado nas condições previstas no edital.
7.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento.
7.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e 
específicas deste Contrato, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos.

Page 19 of 23



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da entrega do 
objeto.
7.5 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste Contrato e legislação vigente, a entrega do 
objeto adjudicado.
7.6 - Executar o objeto da Licitação de acordo com o prazo estabelecido neste Contrato, os quais serão recebidos pelo 
(s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração.
7.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do 
Contrato, nos termos do Artigo 71 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.
7.8 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Contratada.
7.9 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação, inclusive aquelas relativas às 
especificações.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1 - Será permitido o reajuste do Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da assinatura do Contrato, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade 
Interna - IGP DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ocorrida no período, ou outro indicador que o venha a 
substituir.
8.2 - Caberá ao Contratado efetuar os cálculos relativos ao reajuste dos preços dos produtos e submetê-los a aprovação 
do Contratante.
8.3 - Nos Reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, a anualidade será contada a partir da data do último 
reajuste ocorrido.
8.4 - O Reajuste será precedido de solicitação do Contratado, acompanhado de demonstração analítica da alteração dos 
custos, por meio da apresentação dos cálculos para apreciação e conferência do Contratante, devendo o Contratado 
requerer o reajuste antes da prorrogação, evitando a preclusão do seu direito ao reajustamento.
8.5 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro do Contrato, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por 
aditamento.
8.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, se comprovada repercussão nos preços contratados, 
estes serão revisados mediante Termo Aditivo, para mais ou para menos, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O Município de Marataízes efetuará o pagamento à empresa adjudicatária em até 30 (trinta) dias contados do 
adimplemento da obrigação.
9.2 - Na respectiva nota fiscal deverão constar, para compor o processo de prestação de contas, as informações 
referentes à origem dos recursos que financiam a contratação referente ao objeto deste edital, as quais estarão 
disponíveis na nota de empenho.
9.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
9.4 - O Município de Marataízes poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
adjudicatária.
9.5 - O pagamento somente será efetuado mediante:

a) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal (onde for 
sediada a empresa e a do Município de Marataízes, quando a sede não for deste Município), através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
b) - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Nº. 11.440/2011;
d) - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, através da apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débitos.

9.6 - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária indicada 
pela Empresa. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes. Não serão efetuados créditos em contas:

a) - De empresas associadas;
b) - De matriz para filial;
c) - De filial para matriz;
d) - De sócio;
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e) - De representante;
f) - De procurador, sob qualquer condição.

9.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital.
9.8 - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
9.9 - A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e / ou indireta, acrescidos de todos os 
encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, 
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à Aquisição de Produtos objeto 
deste edital.
9.10 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.
9.11 - Dados para emissão da Nota Fiscal:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RUA AMÉLIA MALTASCHE, S/Nº. - EDIFÍCIO ITAMARATY - 2º PISO - CIDADE NOVA - MARATAÍZES - ES - CEP: 
29.345-000.
CNPJ Nº. 14.758.660/0001-40

9.12 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que 
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para 
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
9.12.1 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da 
seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - IBGE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A administração designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou qualquer 
instrumento compatível.
10.2 - O fornecimento dos produtos deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela administração para 
fiscalização do contrato ou qualquer instrumento compatível, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, que 
deverá atestar a entrega dos produtos, para o cumprimento das normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei Nº. 
4.320/1964.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções:

a) - Advertência;
b) - Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial;
c) - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento / Serviço, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento / Serviço, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
e) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por até 02 
(dois) anos.
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11.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

a) - Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) - Comportar-se de modo inidôneo;
d) - Fizer declaração falsa;
e) - Cometer fraude fiscal;
f) - Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

11.3 - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades acima por:

a) - Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
b) - Descumprir os prazos e condições previstas no presente Termo de Referência.

11.4 - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, 
em relação a um dos eventos relacionados acima, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
11.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, podem ser aplicadas à 
CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNGA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1 - O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1 - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos 
previstos no Artigo 78 da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Para os casos omissos será aplicada a Lei Federal Nº. 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro de Marataízes - ES, Vara dos Feitos da 
Fazenda Pública Municipal.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Marataízes - ES, XX de XXXX de 2019.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALBERTO MELLO SILVA
CONTRATANTE

__________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________ CPF: ______________________________

_____________________________ CPF: ______________________________
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ANEXO VIII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027204/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AR

MINUTA DO ANEXO DO CONTRATO

ANEXO DO CONTRATO Nº. XXX/2019 - FMS

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

XX XXXX XX XXXX XX 0,00 0,00

 VALOR TOTAL R$ 0,00
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