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EDITAL DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS – Lei nº 13.979/2020 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

Processo Administrativo nº 537015, de 16/07/2020 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 
VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por intermédio do por intermédio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 14.785.598/0001-86, por meio do 
Departamento de Licitação e Compras, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 
Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço 
por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 206, de 18 de 
outubro de 2019, Instrução Normativa SEGES/MP nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, Decreto 
Municipal nº 14.231, de 22 de janeiro de 2019, Lei Municipal nº 3.347, de 09 de novembro de 
2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital.  
 
Data da sessão: 14/10/2020 
Horário: 08h30min 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Destaca-se que a presente licitação será de acordo com o art. 4º-G da Lei Federal nº 13.979/2020: 
 
Art. 4º-G: Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja 
a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata 
esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a para a futura 
e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de 
Tomografia Computadorizada do torax, exclusivamente em virtude da pandemia da 
COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 
 
2.2. As despesas com a presente licitação correrão a conta das Dotações Orçamentárias 
consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária será indicada no 
momento da formalização do pedido de compra, conforme permissivo constante do §2º do art. 
7º do Decreto Federal nº 7.892, de 2013 e alterações posteriores. 
 
2.3. Da adesão à Ata de Registro de Preços 
 
2.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do gestor municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e alterações posteriores. 
 
2.3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. (art. 22, § 1º do Decreto 7.892, de 2013 e 
alterações posteriores); 
 
2.3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/contratação 
decorrente de adesão, desde que este fornecimento/contratação não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. (art. 22, § 2º do Decreto 7.892, de 2013); 
 
2.3.4. As aquisições ou contratações adicionais (adesões concedidas) a que se refere este item 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes. (art. 22, § 3º do Decreto 7.892, de 2013, alterado 

pelo Decreto 9.488, de 2018); 
 
2.3.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que eventualmente aderirem. (art. 22, § 4º do Decreto 7.892, de 2013, 
alterado pelo Decreto 9.488, de 2018); 
 
2.3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 
da Ata de Registro de Preços. (art. 22, § 6º do Decreto 7.892, de 2013); 
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2.3.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (art. 22, § 7º do Decreto 7.892, de 2013). 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto conforme disposto no 
art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
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para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
 
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.3.2.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.3.2.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.3.2.3. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
 
4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas 
reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que 
permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta 
complexidade técnica. 
 
4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 
 
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “SIM” ou “NÃO” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
 
4.4.1.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
for microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; 
 
4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
 
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 
 
4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
 
6.1.1. Valor unitário e total do item; 
 
6.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais após a 
vírgula, expressos em moeda nacional. 
 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. 
 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3. Existindo divergência entre as descrições dos itens licitados no sistema do 
Comprasnet SIASG e no Edital, prevalecerão as descrições contidas no instrumento 
convocatório. 
 
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos serviços. 
 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
 
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 
1455/2018 – TCU – Plenário). 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do Contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência. 
 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 
 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
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7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 
o encerramento deste prazo. 
 
7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
 
7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
7.12. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 
 
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 
 
7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
 
7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
 
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
 
7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
 
7.26.1. no país; 
 
7.26.2. por empresas brasileiras; 
 
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
 
7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
 
7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
7.28.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 
hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
7.29. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
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8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
8.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, 
sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) 
Pregoeiro(a). 
 
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.8. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
 
8.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
8.9.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
 
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira* e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, alterada pela 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 10, de 2020. 
 
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 
 
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 
 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 
pena de inabilitação. 
 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 
 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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9.8. Habilitação jurídica: 
 
9.8.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-
certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj; 
 
9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 
 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
 
9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 
Autorização; 
 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
9.3.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.9.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova 
Venécia/ES fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
 
9.9.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 
 
9.9.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
9.9.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira 
 
9.10.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
 
9.10.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 
falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 
(noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
9.10.1.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante nos documentos de 
Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 
 
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 
 
II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
 
§ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
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exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do Contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
Observação: Para fins de análise de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, 
a apresentação deverá ser no formato comparativo (2018/2019), caso as demonstrações 
contábeis da licitante não estejam organizadas em duas colunas, com valores 
comparativos, podem ser apresentadas às demonstrações atuais e as referentes ao 
exercício anterior, separadamente. 
 
9.10.2. Demonstrações Contábeis do último exercício social, contendo Termo de 
Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 
 
9.10.2.1. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples 
nacional, que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, 
art. 3, § 2º, bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme 
o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 
Art. 176. (...) 
 
I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e, 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. 
 
9.10.2.2. Para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a 
receita bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova 
redação pela LC nº 155/2016: 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrados na Junta 
Comercial; 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

17 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado 
na Junta Comercial. 
 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado 
para ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período 
de apuração anterior ao Edital. 
 
9.10.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 
Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Digital. 
 
9.10.2.4. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  
 

 Índice de Liquidez Geral: 
 

ILG = (AC + RLP) 
      (PC + PNC) 
 
Onde: 
ILG – Índice de Liquidez Geral 
AC – Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante 
PNC – Passivo não Circulante 
 
 Índice de Solvência Geral: 

 
ISG =        AT        
      (PC + PNC) 
 
Onde: 
ISG – Índice de Solvência Geral 
AT – Ativo Total 
PC – Passivo Circulante 
PNC – Passivo não Circulante 
 
 Índice de Liquidez Corrente: 
 
ILC = AC 
          PC 
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Onde: 
ILC – Índice de Liquidez Corrente 
AC – Ativo Circulante 
PC – Passivo Circulante 

 
9.10.2.5. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 
índices: Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) ou Liquidez Corrente (ILC), quando de 
sua habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do 
artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 
 
9.10.2.6. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 
meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta, através de índices oficiais. 
 
9.10.2.7. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 
Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 
 
9.10.2.8. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 
exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 
início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de 
qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação 
apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.  
 
9.10.2.9. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da 
apresentação, porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. 
 
9.10.2.10. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou 
para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 
 
9.10.2.11. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está 
em situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de 
trabalho técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, 
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 
 
Obs.: A falta da referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante no 

presente certame. 
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9.11. Da Declaração de Disponibilidade de Alvará de Localização e Funcionamento: 
 
11.5.1. Durante a fase de habilitação, deverá obrigatoriamente ser apresentada declaração 
pelo(s) licitante(s) de disponibilidade de alvará de localização e funcionamento expedido pelo 
município sede da empresa licitante ou declaração de que a empresa reúne condições de 
apresentá-lo no ato de assinatura do Contrato, tendo em vista o previsto no Acórdão nº 
1394/2018 – Primeira Câmara do TCE/ES.  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
A empresa ..........................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
........................................... sediada na Rua/Avenida 
.........................................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.............. e do CPF nº ..........., declara, sob as penas da Lei, que 
apresentará  no ato de assinatura de contrato, da ata ou outro 
documento equivalente o Alvará de Localização e Funcionamento, 
relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame. 

Nova Venécia – ES, ........ de ............................ de 2020. 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 

 
11.5.1.1. O Alvará de Localização e Funcionamento somente será exigido do(s) vencedor(es) 
da licitação para fins de assinatura do Contrato, da ata ou outro documento equivalente. 
 
11.5.1.2. Caso a licitante apresente o Alvará de Localização e Funcionamento juntamente com 
os documentos de habilitação, não haverá a necessidade de apresentação da declaração 
exigida no item 9.11. 
 
9.12. Qualificação Técnica 
 
9.12.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
 
9.12.2. Comprovação de registro e quitação do proponente no respectivo Conselho de Classe, 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; 
 
9.12.3. Comprovação de registro do(s) profissional(is) técnico(s) junto aos respectivos 
Conselhos de Classe; 
 
9.12.4. Relação de equipe de profissionais que será disponibilizada para execução dos 
serviços, com indicação de nomes e qualificações técnicas; 
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9.12.5. Comprovação de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde – SCNES; 
 
9.12.6. Comprovação de registro do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Cadastro Nacional 
de Estabelecimento de Saúde – SCNES; 
 
9.12.7. Apresentar alvará expedido pela Vigilância Sanitária (vigente), compatível com o 
objeto da licitação; 
 
9.12.8. Comprovação de que participa, pelo menos, em um Programa Nacional de Controle 
de Qualidade, por empresa certificada pela ANVISA; 
 
9.12.9. Declaração da interessada, datada e assinada, informando a sua capacidade total/mês 
para realizar o objeto da licitação; 
 
9.12.10 Comprovante de vínculo empregatício dos(s) profissional(is) técnico(s) integrantes 
da equipe, a saber: cópia da carteira de trabalho, ou contrato de trabalho ou contrato social; 
 
9.12.11 Declaração da interessada, datada e assinada, de que todos os profissionais que 
atuarão na prestação dos serviços terão contrato e regime de trabalho regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem qualquer vínculo com a Administração 
Pública; 
 
9.12.12. Relação detalhada e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos que 
serão utilizados na realização dos exames, citando marca, ano de fabricação e características 
técnicas, em consonância com todas as exigências da Legislação em vigor. 
 
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital. 
 
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
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prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  
 
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
9.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 1 
(uma) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 
 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 
11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de um dia 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 
em um dia, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório. 
 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
13.1.1. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, conforme 
Súmula nº 247 do TCU. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses, contados da 
data de sua publicação no Diário Oficial. 
 
15.2. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 
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cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito ao Registro de 
Preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas neste Edital. 
 
15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinada ou aceita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 
 
15.4. O prazo previsto no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
 
15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de Ata de Registro 
de Preços, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 
15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no Edital e anexos. 
 
15.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas neste Edital ou se recusar a Ata de Registro de Preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
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15.8.1. Será incluído na ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

15.9. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços a Empresa vencedora do 
certame deverá declarar que está apta a realizar a prestação dos serviços no Município. 
 

16. DO CONTRATO 
 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
16.3.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
16.3.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
 
16.4. A vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, contada a partir da data da sua assinatura, 
prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 
efeitos da situação de emergência de saúde pública. 
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16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 
 
16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no Edital e anexos. 
16.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
 
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato. 
 
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E DA RESCISÃO DO 
CONTRATO 
 
17.1. As regras acerca do cancelamento do registro de preços e da rescisão do contrato estão 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 
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21. DO PAGAMENTO 
 
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
22.1.1. não assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
 
22.1.2. apresentar documentação falsa; 
 
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
22.1.5. não mantiver a proposta; 
 
22.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
22.1.7. cometer fraude fiscal; 
 
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
 
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019. 
 
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 
22.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
22.4.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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22.4.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
 
22.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
22.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
 
22.4.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
22.4.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 
deste Edital. 
 
22.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 
22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
 
22.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
22.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
22.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
22.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
22.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Nova Venécia/ES, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
 
22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
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(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
22.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
22.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
22.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
22.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
22.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, 
Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000. 
 
23.3. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
 

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa 
jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato; 
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b) Procuração (quando for o caso); 
 

c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica. 
 
23.4. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 1 (um) dia útil contados da data de 
recebimento da impugnação. 
 
23.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
23.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao(à) Pregoeiro(a), até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital. 
 
23.7. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 1 (um) dia 
útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 
 
23.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
23.8.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 
 
23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a Administração. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 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. 
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24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser 
lido e/ou obtido através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 
Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis, no horário de 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 15h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
24.11.1. O horário de funcionamento administrativo das repartições públicas municipais será 
das 08h00min às 13h00min, conforme Decreto Municipal nº 15.093, de 23 de março de 2020, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 15.075, que declara Emergência em Saúde Pública 
no Município de Nova Venécia/ES, decorrente do surto de coronavírus (COVID-19), tendo 
em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle de contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública. 
 
24.11.2. O protocolo da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES funcionará no horário de 
08h00min às 12h00min, conforme estabelecido na Portaria Municipal nº 107, de 20 de março 
de 2020. 
 
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
24.12.1. Anexo I: Termo de Referência; 
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24.12.2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 
 
24.12.3. Anexo III: Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.12.4. Anexo IV: Minuta de Termo de Contrato. 
 
 
 

Nova Venécia/ES, 02 de outubro de 2020. 
 
 
 

JOÃO PEDRO CAMPANA 
Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório 
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 
a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
exames de Tomografia Computadorizada do torax, exclusivamente em virtude da 
pandemia da COVID-19, conforme as condições, especificações e quantitativos descritos 
neste Termo de Referência. 
 
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações/aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a contratação/aquisição pretendida, sendo assegurada à preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
2. DO OBJETIVO 
 
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo apresentar os requisitos básicos para 
auxiliar a Comissão de Licitação na elaboração do Edital de Pregão, na forma Eletrônica, para 
contratação do objeto acima especificado. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. A presente contratação tem o objetivo de ofertar o exame de tomografia computadorizada 
aos pacientes suspeitos COVID-19, cujo resultado é de suma importância para diagnosticar e 
avaliar a gravidade do problema de saúde do paciente em tempo oportuno, para estabelecer o 
correto tratamento, o que em muitos casos é determinante para salvar vidas. 
 
3.2. Justificamos ainda, que com o aumento de casos suspeitos de COVID-19 em todo o 
mundo, métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento para esta doença tem sido 
amplamente estudados globalmente. Como o vírus tem como alvo principal o sistema 
respiratório, imagens de tomografia computadorizada do tórax (pulmões) tem desempenhado 
um importante papel, principalmente na detecção de pneumonia em pacientes considerados 
altamente suspeitos, mas ainda sem confirmação laboratorial, na avaliação da magnitude da 
pneumonia e para acompanhamento da evolução do quadro respiratório (pneumonia) em 
pacientes com confirmação laboratorial da doença. Neste cenário, a tomografia 
computadorizada tem se mostrado uma aliada fundamental dos profissionais da saúde e dos 
pacientes, pois seus resultados podem contribuir de forma determinante no direcionamento 
precoce da conduta médica dos pacientes, inclusive, na busca precoce por sinais da doença 
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por COVID-19 em pacientes sintomáticos que ainda aguardam o resultado laboratorial para 
confirmação definitiva do diagnóstico.   
 
3.3. O quantitativo estimado baseia-a na demanda crescente de pacientes suspeitos de 
COVID-19 que procuram por atendimento.  
 
3.4. Os serviços deverão ser prestados na Sede do Município de Nova Venécia, devido ao fato 
de que os pacientes com síndrome respiratória grave que são atendidos no Centro de 
Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 e nas Unidades de Saúde do Município 
necessitam de um diagnóstico rápido e preciso, para direcionamento da conduta médica. Além 
do mais, dependendo do quadro de saúde do paciente, com suspeita de COVID-19, torna-se 
inviável conduzí-lo em ambulância ou outro meio de transporte para outro Município, pois há 
o risco do paciente descompensar e até evoluir a óbito durante a viagem. Além disso, com a 
realização do referido exame no Município, haverá redução de gastos com transporte, já que 
os pacientes não precisarão se deslocar para outros Municípios, além de reduzir também os 
riscos de acidentes nas estradas.  
 
3.5. A Administração não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de 
Referência, devendo requerer os serviços de acordo com a sua necessidade. As quantidades 
previstas no presente Termo de Referência são estimativas máximas, para o período da 
assinatura da ata, e a Administração se reserva o direito de requerer em cada item, 
quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de requerer 
algum item especificado.  
 
3.6. Os serviços que não forem requeridos imediatamente ficarão registrados em ATA para 
suprir qualquer eventualidade, quando necessário. 
 
3.7. A presente contratação será de acordo com o art. 4º-G da Lei Federal nº 13.979/2020: 
 

Art. 4º-G  Nos casos de licitação na modalidade pregão, 
eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de 
bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento 
da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.  

 
3.8. A fundamentação legal está compreendida na Lei Complementar Estadual nº 946/2020 e 
na Lei Federal 13.979/2020. 
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
4.1. Os bens a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 
3º, inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, com fulcro no art. 4º-G da Lei nº 
13.979/20, caracterizam-se como bens comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade 
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podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 
 
5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
5.1. O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos constantes na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril 
de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 206, de 18 de outubro de 2019, Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 
de janeiro de 2019, Lei Municipal nº 3.347, de 09 de novembro de 2015, Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis, e as 
condições e exigências estabelecidas em Edital. 
 
6. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
6.1. Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração convoca, 
mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital), empresas interessadas na 
apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. O ordenamento brasileiro, 
em sua Carta Magna (art. 37, inciso XXI), determinou a obrigatoriedade da licitação para 
todas as aquisições de bens e contratações de serviços e obras realizados pela Administração 
no exercício de suas funções. A Lei Federal nº 8666/93, a Lei Federal 10.520/2002 e o 
Decreto nº 10.024/2019 estabelecem normas gerais sobre licitações e contratos.  
 
6.2. O Decreto nº 10.024/2019 estabelece a modalidade de Pregão na forma Eletrônica como 
instrumento para aquisição do objeto demandado pela Administração no caso em tela. 
 
6.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização do presente processo 
licitatório atende ao que preceitua o § 3º do art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, por se tratar de aquisição de bens comuns, já que os padrões de qualidade do objeto 
podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações reconhecidas e usuais do 
mercado. 
 
6.4. Priorizamos pela realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 
de Preços, haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, inciso 
IV do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal 
a ser adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando 
a grande demanda de utilização desses serviços e ao mesmo tempo a necessidade de controle 
e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como ferramenta 
comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma 
futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos 
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orçamentários. A presente contratação amolda-se, ainda, ao previsto no art. 3º, incisos I e II, 
do citado Decreto, pois os serviços serão prestados ao longo do ano, de forma parcelada e de 
acordo com a demanda necessária.  
 
6.5. Ademais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado 
pela Administração, bem como a conveniência de que a prestação de serviços seja feita de 
forma parcelada, o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao 
procedimento licitatório. 
 
6.6. A divulgação de Intenção de Registro de Preços (IRP) será dispensada nos termos do art. 
4º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, haja vista que a Organização Mundial de 
Saúde-OMS decretou a disseminação do novo coronavirus como uma pandemia mundial, 
sendo de extrema importância a contratação dos serviços ora solicitados COM URGÊNCIA, 
para diagnosticar e avaliar a gravidade do problema de saúde do paciente em tempo oportuno, 
visando estabelecer o correto tratamento, e contribuir para salvar vidas.  
   
6.7. Poderá ser admitida, a critério do órgão gerenciador, a adesão à Ata de Registro de Preços 
de órgãos ou entidades não participantes. 
 
6.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações. 
 
6.9. Justifica-se a permissão de adesão à Ata de Registro de Preços tendo em vista a 
economicidade processual bem como a celeridade na contratação por parte de órgãos ou 
entidades não participantes dos procedimentos iniciais e, ainda, por se tratar de aquisições de 
bens comuns cujas especificações não apresentam características e complexidades específicas 
para atender a necessidade exclusiva do órgão gerenciador, sendo o objeto da presente 
licitação uma demanda comum também aos demais órgãos da Administração. 
 
6.10. Como vantagens que justificam a permissão da adesão tardia citamos a ampliação de 
modelos exitosos para outras esferas e outros poderes promovendo assim a padronização de 
serviços públicos e, de certa forma, a economia processual e de recursos públicos na 
contratação de suas necessidades logísticas e ainda a desnecessidade de repetição de um 
processo licitatório oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais 
vantajosa. Além disso, quando o carona adere a uma Ata de Registro de Preços, em vigor, 
normalmente já tem do órgão gerenciador (órgão que realizou a licitação para o Sistema de 
Registro de Preços) informações adequadas sobre o desempenho do contratado na execução 
do ajuste. 
 
6.11. Justifica-se, ainda, que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 
vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento, um 
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Órgão adquire um produto ou contrata um serviço já aceito por outro Órgão, fator que 
propicia segurança de que o referido objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e 
com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente 
comprovado pela diferença entre o preço registrado e os orçados praticados no mercado. 
 
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
 
7.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de 
preços e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o 
menor preço para o fornecimento do objeto da licitação. 
 
7.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o 
fornecimento do objeto. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
8.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
8.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
8.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da empresa 
proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
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9.1.1. Valor unitário e total do item; 
 
9.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casas decimais após 
a vírgula, expressos em moeda nacional. 
 
9.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação deste 
Termo de Referência. 
 
9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
9.3. Existindo divergência entre as descrições dos itens licitados no sistema do 
COMPRASNET SIASG e no Edital, prevalecerão as descrições contidas no instrumento 
convocatório. 
 
9.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços de tomografia. 
 
9.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
 
9.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 
1455/2018 - TCU - Plenário). 
 
9.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do Contrato. 
 
10. DA FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
10.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente prestação de serviços está 
estimado em R$ 1.960.020,00 (um milhão, novecentos e sessenta mil e vinte reais) tendo 
por referência a mediana dos preços constantes no relatório de cotação de preços. 
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10.2. A presente licitação teve seu valor estimado levantado através de pesquisa de mercado. 
 
11. DA EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO 

 
11.1. Para habilitar-se à referida licitação é conveniente que os licitantes apresentem os 
seguintes documentos: 
 
11.2. Habilitação jurídica: 
 
11.2.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
11.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-
certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj; 
 
11.2.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada – EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 
de seus administradores; 
 
11.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
11.2.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
11.2.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
 
11.2.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 
Autorização; 
 
11.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
11.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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11.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
11.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
11.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
11.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
11.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova 
Venécia/ES fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
 
11.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: 
www.tst.jus.br/certidao; 
 
11.3.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
11.3.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
 
11.4. Qualificação Econômico-Financeira 
 
11.4.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
 
11.4.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 
falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 
(noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
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11.4.1.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante nos documentos de 
Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 
 
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 
II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
 
§ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora da Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua 
matriz. 
 
11.4.2. Demonstrações Contábeis do último exercício social, contendo Termo de 
Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 
 
11.4.2.1. Para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples 
nacional, que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, 
art. 3, § 2º, bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme 
o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 
 
Art. 176. (...) 
 
I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e, 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. 
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11.4.2.2. Para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a 
receita bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação 
pela LC 155/2016: 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrados na Junta 
Comercial; 
 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado 
na Junta Comercial. 
 
c) As empresas Optantes pelo Simples Nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado 
para ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período 
de apuração anterior ao Edital. 
 
11.4.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 
Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Digital. 
 
11.4.2.4. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  
 

 Índice de Liquidez Geral: 
ILG = (AC + RLP) 
      (PC + PNC) 
 
Onde: 
ILG – Índice de Liquidez Geral 
AC – Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante 
PNC – Passivo não Circulante 
 
 Índice de Solvência Geral: 

 
ISG =        AT        
      (PC + PNC) 
 
Onde: 
ISG – Índice de Solvência Geral 
AT – Ativo Total 
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PC – Passivo Circulante 
PNC – Passivo não Circulante 
 Índice de Liquidez Corrente: 
 
ILC = AC 
          PC 
 
Onde: 
ILC – Índice de Liquidez Corrente 
AC – Ativo Circulante 
PC – Passivo Circulante 

 
11.4.2.5. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 
índices: Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) ou Liquidez Corrente (ILC), quando de 
sua habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do 
artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.4.2.6. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 
meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta, através de índices oficiais. 
 
11.4.2.7. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 
Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 
 
11.4.2.8. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 
exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 
excepcionalmente, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, o 
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 
início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de 
qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação 
apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED.  
 
11.4.2.9. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da 
apresentação, porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. 
 
11.4.2.10. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou 
para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 
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11.4.2.11. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está 
em situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de 
trabalho técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, 
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 
 
Obs.: A falta da referida certidão não ensejará a inabilitação da empresa licitante no 
presente certame. 
 
Observação: Para fins de análise de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, 
a apresentação deverá ser no formato comparativo (2017/2018 ou 2018/2019), caso as 
demonstrações contábeis da licitante não estejam organizadas em duas colunas, com 
valores comparativos, podem ser apresentadas às demonstrações atuais e as referentes 
ao exercício anterior, separadamente. 
 
11.5. Da Declaração de Disponibilidade de Alvará de Localização e Funcionamento: 
 
11.5.1. Durante a fase de habilitação, deverá obrigatoriamente ser apresentada declaração 
pelo(s) licitante(s) de disponibilidade de alvará de localização e funcionamento expedido pelo 
município sede da empresa licitante ou declaração de que a empresa reúne condições de 
apresentá-lo no ato de assinatura do Contrato, tendo em vista o previsto no Acórdão nº 
1394/2018 – Primeira Câmara do TCE/ES.  
 
11.5.1.1. O Alvará de Localização e Funcionamento somente será exigido do(s) vencedor(es) 
da licitação para fins de assinatura do Contrato, da ata ou outro documento equivalente. 
 
11.5.1.2. Caso a licitante apresente o Alvará de Localização e Funcionamento juntamente com 
os documentos de habilitação, não haverá a necessidade de apresentação da declaração 
exigida no item 11.5.1. 
 
11.5. Qualificação Técnica 
 
11.5.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
 
11.5.2. Comprovação de registro e quitação do proponente no respectivo Conselho de Classe, 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; 
 
11.5.3. Comprovação de registro do(s) profissional(is) técnico(s) junto aos respectivos 
Conselhos de Classe; 
 
11.5.4. Relação de equipe de profissionais que será disponibilizada para execução dos 
serviços, com indicação de nomes e qualificações técnicas; 
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11.5.5. Comprovação de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde – SCNES; 
 
11.5.6. Comprovação de registro do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Cadastro Nacional 
de Estabelecimento de Saúde – SCNES; 
 
11.5.7. Apresentar alvará expedido pela Vigilância Sanitária (vigente), compatível com o 
objeto da licitação; 
 
11.5.8. Comprovação de que participa, pelo menos, em um Programa Nacional de Controle 
de Qualidade, por empresa certificada pela ANVISA; 
 
11.5.9. Declaração da interessada, datada e assinada, informando a sua capacidade total/mês 
para realizar o objeto da licitação; 
 
11.5.10 Comprovante de vínculo empregatício dos(s) profissional(is) técnico(s) integrantes 
da equipe, a saber: cópia da carteira de trabalho, ou contrato de trabalho ou contrato social; 
 
11.5.11 Declaração da interessada, datada e assinada, de que todos os profissionais que 
atuarão na prestação dos serviços terão contrato e regime de trabalho regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem qualquer vínculo com a Administração 
Pública; 
 
11.5.12. Relação detalhada e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos que 
serão utilizados na realização dos exames, citando marca, ano de fabricação e características 
técnicas, em consonância com todas as exigências da Legislação em vigor. 
 
12. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
12.1. Poderão participar as interessadas que desenvolvam atividade pertinente e compatível 
com o objeto deste termo de referência, atendam a todas as exigências contidas no termo de 
referência e os serviços deverão ser prestados na sede do  Município de Nova Venécia/ES, 
devido ao fato de que os pacientes com síndrome respiratória grave que são atendidos no 
Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 e nas Unidades de Saúde do 
Município necessitam de um diagnóstico rápido e preciso, para direcionamento da conduta 
médica. Além do mais, dependendo do quadro de saúde do paciente, com suspeita de COVID-
19, torna-se inviável conduzí-lo em ambulância ou outro meio de transporte para outro 
Município, pois há o risco do paciente descompensar e até evoluir a óbito durante a viagem. 
Além disso, com a realização do referido exame no Município, haverá redução de gastos com 
transporte, já que os pacientes não precisarão se deslocar para outros Municípios, além de 
reduzir também os riscos de acidentes nas estradas.  
 
13. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
13.1. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos constantes da 
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tabela abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 
 

IT
E

M
 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

QUANT. 
MÍNIM

A 

QUANT. 
MÁXIMA 

UNID. DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

1 10740 10 6.000 UN Exame de tomografia 
computadorizada do tórax 

326,67 1.960.020,00 

VALOR TOTAL 1.960.020,00 

 
14. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
14.1. Os serviços deverão ser prestados conforme cronograma de atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, após o recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Divisão de 
Compras, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da 
“Ordem de Serviço”. 
 
14.1.1. A Ordem de Serviço será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico e deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 
dos números: do Pregão, do Processo, da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, a 
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, preços unitários e 
totais. 
 
14.2. Caberá à empresa vencedora do certame fornecer todo material necessário para 
realização dos exames objeto deste termo de referência. 
 
14.3. A Empresa vencedora deverá prestar serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, com 
técnico de plantão e médico radiologista para laudar os exames. 
 
14.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde, sempre observando o limite máximo de exames/mês. 
 
14.5. A contratada prestará, no âmbito de suas especialidades, por meio do seu corpo clínico e 
em suas dependências e instalações, os exames de tomografia computadoriza adulto e infantil, 
objeto deste termo de referência, a partir da data de recebimento da Ordem Inicial de 
Serviços. 
 
14.6. Os exames serão realizados quando necessários mediante expressas autorizações da 
Secretaria Municipal de Saúde pelo setor responsável, que posteriormente e nos termos deste 
termo de referência, atestará a execução dos serviços. 
 
14.7. Pessoa autorizada a assinar a requisição: somente o Secretário Municipal de Saúde ou 
pessoa por ele indicada, estão autorizados a assinarem as autorizações para a realização dos 
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exames de tomografia computadorizada. Os serviços prestados pela contratada sem prévia 
requisição ou não assinada pelas pessoas indicadas não serão reconhecidos pela Secretaria, e 
serão tidos como não prestados. 
 
14.8. Deverão ser prestados somente os exames solicitados por profissionais vinculados ao 
Sistema Único de Saúde – SUS e devendo ser autorizados, antes de sua execução, por 
responsáveis indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Será vedado a contratada a 
realização de exames cuja requisição não possua assinatura e carimbo do profissional de 
saúde qualificado ou que não esteja de acordo com o procedimento padrão de preenchimento 
definido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
14.9. Caso a veracidade do(s) resultado(s) seja questionada, a contratada deverá repetir o(s) 
procedimento(s) sem ônus para o Município de Nova Venécia. 
 
14.10. É de responsabilidade exclusiva e integral da contratada a utilização de pessoal técnico 
necessário para execução do objeto deste termo de referência, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, 
cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos a outrem. 
 
14.11. Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente 
Termo de Referência; 
 
14.12. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
data de abertura das propostas de preço; 
 
14.13. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no serviço prestado, bem como leis sociais e tributos.  
 
14.14. Não serão considerados quaisquer pleitos da LICITANTE CONTRATADA de 
adicional nos preços estabelecidos no Contrato, decorrentes de falhas ou omissões que 
venham a ser por ela, LICITANTE CONTRATADA, verificadas após a assinatura do 
mesmo. 
 
14.15. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a 
ser observados após a realização dos serviços, nos termos do Código Civil, observadas as 
disposições deste Termo de Referência e do Edital. 
 
14.16. O serviço deverá ser prestado na sede do Município de Nova Venécia-ES, devido ao 
fato de que os pacientes com síndrome respiratória grave que são atendidos no Centro de 
Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 e nas Unidades de Saúde do Município 
necessitam de um diagnóstico rápido e preciso, para direcionamento da conduta médica. Além 
do mais, dependendo do quadro de saúde do paciente, com suspeita de COVID-19, torna-se 
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inviável conduzí-lo em ambulância ou outro meio de transporte para outro Município, pois há 
o risco do paciente descompensar e até evoluir a óbito durante a viagem. Além disso, com a 
realização do referido exame no Município, haverá redução de gastos com transporte, já que 
os pacientes não precisarão se deslocar para outros Municípios, além de reduzir também os 
riscos de acidentes nas estradas.  
 
15. DA QUALIDADE 
 
15.1. Os serviços prestados deverão ser de qualidade inquestionável, devendo estar em 
conformidade com a descrição constante neste Termo de Referência,  reservando-se a 
Secretaria Municipal de Saúde, o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando-se as 
empresas vencedoras a promoverem nova prestação de serviços (realização de exame) sem 
qualquer ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 
 
16. DA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A contratada deverá apresentar, mensalmente, na Sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, relação detalhada com nome de todos os pacientes que foram atendidos, o tipo de 
exame a que se submeteram e respectivos códigos e valores, comprovação de que o paciente 
realizou o exame e o mês de competência a que se refere o serviço, para conferência. 
 
16.2. A contratada deverá entregar na Secretaria Municipal de Saúde, o requerimento de 
pagamento, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) e a documentação descrita no item 14.1, 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. 
 
16.3. A documentação probatória da prestação dos serviços será recebida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, que procederá a análise e conferência de acordo com as condições 
estabelecidas neste termo de referência. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será 
atestado o recebimento. 
 
16.3.1. Ocorrendo erro na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido a 
contratada para correção. 
 
16.4. A contestação parcial da prestação dos serviços, devidamente ressalvada em forma de 
anotação, não impede o recebimento e o pagamento dos demais serviços, sem prejuízo à 
contatada, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, recorrer da decisão. 
 
16.5. O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da contratada. 
 
17. DOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES 
 
17.1. Caberá à empresa vencedora do certame fornecer todo material necessário para 
realização dos exames objeto deste termo de referência. 
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18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência e o Edital de Licitação; 

 
b) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços de forma 
parcial ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam 
elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica 
envolvida na prestação dos serviços; 

 
c) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de forma detalhada, toda e qualquer 

ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos serviços e o cumprimento dos níveis de 
serviços acordados; 

 
d) Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

 
e)  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

 
f) Utilizar pessoal técnico necessário para execução do objeto deste termo de referência, 

responsabilizando-se por todas as obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciárias 
dos seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou 
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que 
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 
g) Responsabilizar-se pela qualidade dos exames a serem realizados; 

 
h)  Assumir todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos laudos dos exames 

realizados; 
 
i) Executar os exames objeto do presente termo de referência nas dependências de seu 

estabelecimento; 
 

j) Responsabilizar-se pelos materiais utilizados na realização dos exames e todas as despesas 
decorrentes; 

 
k) Atender somente exames solicitados por profissionais vinculados ao Sistema Único de 

Saúde – SUS e devendo ser autorizados, antes de sua execução, por responsáveis 
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indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Será vedado a Contratada a realização de 
exames cuja requisição não possua assinatura e carimbo do profissional de saúde 
qualificado ou que não esteja de acordo com o procedimento padrão de preenchimento 
definido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 
l) Não paralisar seus serviços, por quaisquer motivos, durante a vigência do contrato; 

 
m) Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde qualquer novo equipamento ou nova técnica 

adquirida para realização dos exames; 
 

n) Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 
 

o) Justificar ao paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não 
realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos 
neste termo de referência ou da impossibilidade de realização do procedimento solicitado 
na requisição; 

 
p) Apresentar o resultado dos exames realizados, na forma, no prazo e local determinados; 

 
q) Repetir o(s) procedimento(s), caso a veracidade do(s) resultado(s), seja questionada, sem 

ônus para o Município de Nova Venécia-ES; 
 

r) Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de pagamento dos serviços 
prestados, todos os documentos exigidos; 

 
s) Estar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, sempre que necessário, para 

realização de vistoria técnica às suas instalações; 
 

t) Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente 
dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, de acordo com o 
Art. 15, Incisos I e XI e Art. 17, Incisos II e XI da Lei Federal nº 8.080/90; 

 
u) Os resultados dos procedimentos realizados deverão ser entregues aos pacientes em papel 

timbrado, de forma legível, devidamente assinado por profissional qualificado para o 
serviço e apresentados no prazo máximo de 04 (quatro) horas da realização do exame; 

 
v) Observar todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações dos 

pacientes; 
 

w) Garantir atendimento igualitário entre os pacientes encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e os demais pacientes atendidos pelo prestador; 

 
x) A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem 

mesmo parcialmente, o objeto deste Termo de Referência; 
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y) Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação; 

 
z) Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de 

Preços/Contrato. 
 
18.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto do 

presente Termo de Referência, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência 
relacionada à prestação dos serviços; 

 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo 

de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas; 

 
c) Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 
 
d) Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada 

para a perfeita realização dos trabalhos; 
 

e) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas; 

 
f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 

 
19. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
20. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
20.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da 
Ata de Registro de Preços; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 
expressa da Administração à continuidade da Ata de Registro de Preços. 
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21. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
21.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, 
prazo, proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório. 
 
21.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será(ão) designado(s) representante(s) para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
 
21.3. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelos servidores Mayara Gaigher 
Cezana – matrícula nº 150792 e Vinicius Reis Bada – matrícula nº 150877, designados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, observado o disposto no Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
21.4. Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
serão nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 
 
21.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
21.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
22.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses, contados da 
data de sua publicação no Diário Oficial. 
 
22.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 
fixado, sob pena de decair do direito ao Registro de Preços, podendo, ainda, sujeitar-se às 
penalidades estabelecidas no instrumento convocatório. 
 
22.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
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ou meio eletrônico, para que seja assinada ou aceita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 
 
22.4. O prazo previsto no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
22.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes neste Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 
 
22.5.1. Será incluído na ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

22.6. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços a Empresa vencedora do 
certame deverá declarar que está apta a realizar a prestação dos serviços no Município. 
 
23. DO CONTRATO 
 
23.1. O contrato decorrente da licitação do presente termo de referência deverá ser 
administrado através de correspondências entre as partes, nas quais a Secretaria Municipal de 
Saúde determinará as quantidades, prazos e condições relativos à prestação de serviços 
necessário(s) à sua utilização. 
 
23.2. Havendo interesse público, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de 
qualquer indenização à Contratada. 
 
23.3. O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses, enquanto vigorar o Estado de 
Calamidade Pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
23.4. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) do valor do contrato, servindo como base o valor unitário da proposta. 
 
24. DO PAGAMENTO 
 
24.1. O pagamento será realizado considerando-se o quantitativo de exames efetivamente 
realizados por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente 
atestada pelo recebedor dos serviços. A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada da 
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relação detalhada de todos os pacientes que foram atendidos, o tipo de exame a que se 
submeteram, comprovação de que o paciente realizou o exame e o mês de competência a que 
se refere o serviço. O pagamento será efetivado através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
24.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 
 
24.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
24.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
24.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
24.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
24.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  
 
24.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante. 
 
24.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
24.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
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seus créditos.   
 
24.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
Contratada a ampla defesa.  
 
24.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada 
não regularize sua situação junto ao SICAF.   
 
24.11.1. Será rescindida/cancelada a Ata de Registro de Preços em execução com a 
Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da Contratante. 
 
24.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
24.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
  
24.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula, conforme disposto no Anexo 
XI, item 5 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 
365 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
25. DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 

 
25.1. A ordem de fornecimento dos serviços será autorizada, em todo caso, pela Divisão de 
Compras da Prefeitura de Nova Venécia/ES. As emissões de Autorizações de Compras, suas 
retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizados pelo referido 
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setor.  
 
26. DA FONTE DE RECURSOS 
 
26.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de 
compra, conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:  
 

Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços 
não é necessário indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil. 

 
27. DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
27.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
27.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
27.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
27.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
27.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
27.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
 
27.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
27.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
28. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
28.1. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando: 
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28.1.1. Descumprir as condições estipuladas nas cláusulas da Ata de Registro de Preços, 
configurando-se inadimplemento parcial ou total das obrigações assumidas; 
 
28.1.2. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado (Inciso III, do Artigo 20, do Decreto nº 7.892, de 
2013); 
 
28.1.3. O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório; 
 
28.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas (Inciso I, do 

Artigo 21, do Decreto nº 7.892, de 2013). 
 
28.1.5. O fornecedor não retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável (Inciso II, do Artigo 20, do Decreto nº 7.892, de 

2013).  
 
28.1.6. Justificadamente, não for mais de interesse do Município. 
 
28.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da Autoridade Competente. 
 
28.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço em ocorrendo 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e justificado, em conformidade com o 
art. 21 do Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
29. DA RESCISÃO  
 
29.1. Caberá a rescisão na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no artigo 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
 
29.2. A rescisão poderá ser: 
 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 1993 c/c art. 9º da Lei nº 10520, de 
2002;  
 
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração;  
 
c) Judicial, nos termos da Legislação. 
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29.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 
 
a) pagamentos devidos pela execução do objeto até a data da rescisão;  
 
b) pagamento do custo da desmobilização, se houver. 
29.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
29.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 
 
29.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
29.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, acarreta as consequências 
previstas no art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 
 
29.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante adquirir os 
produtos das licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 
 
30. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
30.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
31. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
31.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
31.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
31.1.2. apresentar documentação falsa; 
 
31.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
31.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
31.1.5. não mantiver a proposta; 
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31.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
31.1.7. cometer fraude fiscal; 
 
31.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
 
31.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019. 
 
31.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
31.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 
31.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
31.4.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
31.4.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de 
Preços, no caso de inexecução total do objeto; 
 
31.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
31.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
 
31.4.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
31.4.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 27.1 
deste Termo de Referência. 
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31.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 
31.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
31.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
31.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
31.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
31.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
31.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
31.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Nova Venécia/ES, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
 
31.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
31.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
31.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
31.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
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31.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
31.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
31.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
32. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
 
32.1. O valor máximo aceitável para a contratação será conforme item 12.1 acima. 
 
33. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
33.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelo Decreto 
10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993. 

 
Nova Venécia - ES, 16 de setembro de 2020. 

 
Izabel Aparecida Moreira Lima 

Departamento Administrativo em Saúde 
 
 

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
 
Aprovado pela autoridade competente, Sr. Felipe Barbosa dos Santos, Secretário Municipal 
de Saúde e Gestor do Fundo Municipal de Saúde, em 16/09/2020. 
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ANEXO II DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 
 
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço Completo:  
CEP:  
Fones / Fax:  
E-mail:  
Site Internet:  
Optante SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO 
 
A empresa _____________ submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 
conformidade com o Edital em epígrafe. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de 
Tomografia Computadorizada do torax, exclusivamente em virtude da pandemia da 
COVID-19. 
 
Obs.: Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no 
COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes deste Edital prevalecerão, 
para todo fim de direito, as constantes deste EDITAL, em consonância ao Princípio da 
Vinculação ao Ato Convocatório. 
 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 6.000 UN 
Exame de tomografia 
computadorizada do tórax 

  

VALOR TOTAL  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ................... (.............por extenso.............). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
DECLARAÇÕES: 
 
1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
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2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus 
Anexos. 
 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
Nome: 
Cargo: 
Nacionalidade: 
Estado civil: 
Profissão: 
Endereço Completo: 
CEP: 
Fone / Fax: 
E-mail: 
Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor: 
CPF: 
 
Dados Bancários da Empresa: 
 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
 
Dados do Contato com a Empresa: 
 
Nome: 
Cargo: 
Endereço Completo: 
CEP: 
Fone / Fax: 
E-mail: 
 
 
Em ....... de ................................. de 2020. 
 
 

..................................................................................... 
(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 
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OBSERVAÇÕES:  
 
1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no 
item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital 
de Pregão Eletrônico nº 014/2020. 
 
2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão 
no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital. 
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ANEXO III DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2020 

Processo Administrativo nº 537015, de 16/07/2020 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020, publicada no Diário Oficial União e do Estado do 
Espírito Santo de XX/XX/2020, Processo Administrativo nº 537015/2020, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no 
Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 
 
1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado 
na Avenida Vitória, nº 347, Bairro Centro, CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, neste ato 
designado simplesmente como ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, brasileiro, 
casado, agropecuarista, residente e domiciliado neste Município, e de outro lado, a Empresa 
XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, estabelecida na Rua 
XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, e-mail: XXX, tel. XXX, doravante 
denominada FORNECEDOR, representada neste ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do 
CPF nº XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissão) XXX, 
domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, 
tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações, que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, 
observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
 
2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de exames de Tomografia 
Computadorizada do torax, exclusivamente em virtude da pandemia da COVID-19, 
especificados no item .......... do Termo de Referência, anexo ...... do Edital de PREGÃO Nº 
014/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 
 

Item 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Especificação 
Marca 

(se exigida 
no edital) 

Modelo 

(se exigido 
no edital) 

Prazo de 

garantia ou 

validade (se 
exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01         
Valor Total  

 
3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo: 
 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação 
Marca 

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unid. Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

       
 
CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Saúde/ Fundo de Saúde deste Município.  
 

Órgão Gerenciador: 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

1 Exame de tomografia computadorizada do tórax Un 6.000 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do gestor municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
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não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 
5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 
 
5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos 
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 
TCU nº 2957/2011 – P). 
 
5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 
5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 
 
6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 6 (seis) meses, contada da data de 
sua publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada.  
 
6.1.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova 
Venécia – ES não será obrigado a firmar as aquisições que dela poderão advir, facultando-se-
lhe a realização de licitação específica para a execução dos serviços, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da 
Administração Pública, desde que autorizados pelo Município de Nova Venécia – ES. 
 
7.1.1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços 
é(são) o(s) especificado(s) nesta Ata. 
 
7.1.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital referente ao mesmo. 

 
7.1.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integra. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO  
 
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
 
8.1.1. A forma de pagamento será através de ordem bancária, a ser creditada na conta 
corrente, agência, e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, conforme segue: 
 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA: 
 
8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 
 
8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018. 
 
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
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hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
8.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  
 
8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante. 
 
8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.   
 
8.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
Contratada a ampla defesa.  
 
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF.   
 
8.11.1. Será rescindida/cancelada a Ata de Registro de Preços em execução com a Contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da Contratante. 
 
8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
8.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
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contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
  
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula, conforme disposto no Anexo 
XI, item 5 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = 
( 6 / 100 ) 

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
CLÁUSULA NONA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. A execução dos serviços só estará caracterizado mediante o recebimento definitivo, ou 
seja, o aceite na Nota Fiscal correspondente pelo Fiscal da ata. 
 
9.1.1. Dentro do prazo de vigência da Ata, O fornecedor ficará obrigado a atender todos os 
itens de todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, ainda que a expiração do 
prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento. 
 
9.1.2. O(s) fornecimento(s) será(ão) efetuado(s) nos horários e endereço(s) determinados no 
Termo de Referência da contratação. 
 
9.1.3. Os fornecimentos realizados deverão estar acompanhados da Nota Fiscal ou Fatura 
correspondente.  
 
9.1.4. O(s) item(ns) rejeitado(s), por estar(rem) em desacordo com as especificações ou 
condições exigidas no Edital, deverá(ão) seguir os critérios previstos no Termo de Referência 
da contratação. 
 
9.1.5. A recusa do Contratado em atender a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s) levará à 
aplicação das sanções por inadimplemento previstas no Termo de Referência da contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO E 
DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS  
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10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO: 
 
10.1.1. Cumprir fielmente o que estipula esta Ata de Registro de Preços, o Termo de 
Referência e o Edital de Licitação; 

 
10.1.2. Assumir integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços de forma parcial 
ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas 
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na 
prestação dos serviços; 

 
10.1.3. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de forma detalhada, toda e qualquer 
ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos serviços e o cumprimento dos níveis de 
serviços acordados; 

 
10.1.4. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

 
10.1.5. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

 
10.1.6. Utilizar pessoal técnico necessário para execução do objeto deste termo de referência, 
responsabilizando-se por todas as obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciárias dos 
seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos 
que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de 
Saúde; 

 
10.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos exames a serem realizados; 

 
10.1.8. Assumir todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos laudos dos 
exames realizados; 
 
10.1.9. Executar os exames objeto do presente termo de referência nas dependências de seu 
estabelecimento; 
 
10.1.10. Responsabilizar-se pelos materiais utilizados na realização dos exames e todas as 
despesas decorrentes; 

 
10.1.11. Atender somente exames solicitados por profissionais vinculados ao Sistema Único 
de Saúde – SUS e devendo ser autorizados, antes de sua execução, por responsáveis indicados 
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pela Secretaria Municipal de Saúde. Será vedado a Contratada a realização de exames cuja 
requisição não possua assinatura e carimbo do profissional de saúde qualificado ou que não 
esteja de acordo com o procedimento padrão de preenchimento definido pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 
10.1.12. Não paralisar seus serviços, por quaisquer motivos, durante a vigência da Ata de 
Registro Preços; 

 
10.1.13. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde qualquer novo equipamento ou nova 
técnica adquirida para realização dos exames; 

 
10.1.14. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 

 
10.1.15. Justificar ao paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da 
não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos 
previstos neste termo de referência ou da impossibilidade de realização do procedimento 
solicitado na requisição; 

 
10.1.16. Apresentar o resultado dos exames realizados, na forma, no prazo e local 
determinados; 

 
10.1.17. Repetir o(s) procedimento(s), caso a veracidade do(s) resultado(s), seja questionada, 
sem ônus para o Município de Nova Venécia-ES; 

 
10.1.18. Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de pagamento dos serviços 
prestados, todos os documentos exigidos; 

 
10.1.19. Estar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, sempre que necessário, para 
realização de vistoria técnica às suas instalações; 

 
10.1.20. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, de 
acordo com o Art. 15, Incisos I e XI e Art. 17, Incisos II e XI da Lei Federal nº 8.080/90; 
 
10.1.21. Os resultados dos procedimentos realizados deverão ser entregues aos pacientes em 
papel timbrado, de forma legível, devidamente assinado por profissional qualificado para o 
serviço e apresentados no prazo máximo de 04 (quatro) horas da realização do exame; 

 
10.1.22. Observar todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações 
dos pacientes; 
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10.1.23. Garantir atendimento igualitário entre os pacientes encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e os demais pacientes atendidos pelo prestador; 

 
10.1.24. A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem 
mesmo parcialmente, o objeto deste Termo de Referência; 
 
10.1.25. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação; 

 
10.1.26. Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços. 
 
10.2. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE 
PREÇOS: 
 
10.2.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto 
da presente Ata de Registro de Preços, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência 
relacionada à prestação dos serviços; 
 
10.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da presente Ata 
de Registro de Preços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas; 
 
10.2.3. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
 
10.2.4. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 
encontrada para a perfeita realização dos trabalhos; 

 
10.2.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas; 
 
10.2.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
10.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
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12.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 
 
12.2. A prestação de serviço será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo(s) Fiscal(is) 
designado(s) para esta finalidade, observando-se o exato cumprimento de todas as condições 
decorrentes da execução do objeto, anotando, inclusive em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas observadas, como prevê o § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is) deverão ser 
solicitadas ao(s) seu(s) superior(es), em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias. 
 
12.4. Da mesma forma, a adjudicatária deverá indicar um preposto com competência para 
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas, receber comunicações e transmiti-las à 
empresa. 
 
12.5. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 
desacordo com as especificações desta Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência, 
parte integrante do Edital. 
 
12.6. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Contratante. 
 
12.7. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da 
Secretaria de Saúde, deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 
especificações, prazo, proposta e condições desta Ata de Registro de Preços, do Termo de 
Referência e do Edital licitatório. 
 
12.8. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será(ão) designado(s) representante(s) para 
acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados. 
 
12.9. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelos servidores Mayara Gaigher 
Cezana – matrícula nº 150792 e Vinicius Reis Bada – matrícula nº 150877, designados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, observado o disposto no Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.10. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 
 
12.11. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.12. O(s) representante(s) da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
13.1. Da Revisão de Preços 
 
13.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as  negociações junto ao fornecedor. 
 
13.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
13.1.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
13.1.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
Obs.: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na 

ata. 

 
13.1.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
13.1.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
 
13.1.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
13.1.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
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da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
13.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 
 
13.2.1. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando: 
 
13.2.1.1. Descumprir as condições estipuladas nas cláusulas da Ata de Registro de Preços, 
configurando-se inadimplemento parcial ou total das obrigações assumidas; 
 
13.2.1.2. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado (Inciso III, do Artigo 20, do Decreto nº 7.892, de 

2013); 
 
13.2.1.3. O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório; 
 
13.2.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas (Inciso I, do 

Artigo 21, do Decreto nº 7.892, de 2013). 
 
13.2.1.5. O fornecedor não retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável (Inciso II, do Artigo 20, do Decreto nº 7.892, de 

2013).  
 
13.2.1.6. Justificadamente, não for mais de interesse do Município. 
 
13.2.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da Autoridade Competente. 
 
13.2.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço em ocorrendo 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e justificado, em conformidade com o 
art. 21 do Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES  
 
14.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 
 
14.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  
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14.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo Único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
14.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO 
 
15.1. O fornecimento dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços, será 
autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas. 
 
15.1.1. A emissão das autorizações da ordem de fornecimento, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 

 
15.1.2. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, este Município poderá ou não 
adquirir o objeto do Pregão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES 
 
16.1. A presente Ata poderá ser alterada, mediante Termo Aditivo, para ajuste de condições 
supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais 
pertinentes à matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
17.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO  
 
18.1. Integram esta Ata, o edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020, o Termo de Referência 
e a proposta da empresa relacionada neste instrumento. 
 
18.2. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital. 
 
18.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

78 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 
§1º do Decreto nº 7892/13. 
 
18.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 
7.892, de 2014. 
 
Obs.: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na 

ata. 

 
18.5. Fica eleito o Foro da Cidade de Nova Venécia/ES para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata.  
 
18.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 
7.892/2013 e suas alterações, e demais normas aplicáveis. 
 
Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2020.  
 
Ordenador de Despesas  
Nome e assinatura 
Nome da Empresa  
CNPJ 
 
Nome e assinatura do Representante da Empresa  
RG nº 
CPF n º 
Nome da Empresa  
CNPJ 
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ANEXO IV DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº .../2020 

Processo Administrativo nº 537015, de 16/07/2020 
Ata de Registro de Preços nº .../2020 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E A 
EMPRESA ............................, CONFORME 
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM. 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, designado abreviadamente como 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito MÁRIO 
SÉRGIO LUBIANA, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado neste 
Município, e de outro lado a Empresa .................................., pessoa jurídica de direito privado 
de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, estabelecida na 
.........................., nº ........., Bairro .............., (Cidade) ........................., CEP: ......................., e-
mail: ..................., telefone .................., doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo(a) Senhor(a) ................................., portador(a) do CPF nº 
....................... e da CI nº ......................, (Nacionalidade) ..................., (Estado Civil) 
...................., (Profissão) ......................, domiciliado(a) e residente na .............................., nº 
.........., Bairro ..............., (Cidade) ........................, CEP: ......................, tendo em vista o que 
consta no Processo nº 537015/2020 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 
014/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 
alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de direito 
privado aplicáveis à matéria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ORIGEM DO CONTRATO 
 
2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
processada sob o nº 014/2020. 
 
2.2. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções, que compõem o 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020, completando o presente Contrato para todos os fins 
de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 
 
3.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de exames de Tomografia Computadorizada do torax, 
exclusivamente em virtude da pandemia da COVID-19, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
3.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
3.3. Discriminação do objeto: 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE VALOR 

1      

 
3.4. O objeto deste contrato terá como Órgão Gestor a Secretaria de Saúde/ Fundo de 
Saúde, deste Município. 
 
3.5. A Contratada será responsável pela execução dos serviços, objeto deste instrumento 
contratual, pelo preço proposto e aceito pelo Contratante. 
 
3.6. A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções da Secretaria competente, no 
que tange a prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 (seis) meses, contado a partir da 
assinatura deste instrumento contratual, sendo de ___/___/_____ a ___/___/_____, 
prorrogável na forma do art. 4-H, da Lei nº 13.979, 02 de fevereiro de 2020.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO 
 
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo: 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
 
7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto deste Contrato. 
 
7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
7.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018. 
 
7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
7.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  
 
7.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
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regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante. 
 
7.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
7.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.   
 
7.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
Contratada a ampla defesa.  
 
7.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.   
 
7.11.1. Será rescindido o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
Contratante. 
 
7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
7.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = 
( 6 / 100 ) 

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTE 
 
8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 
8.1.1. Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o 
índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 
8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer. 
 
8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 
8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 
8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
8.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA NOVA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
9.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1. Os serviços deverão ser prestados conforme cronograma de atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, após o recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Divisão de 
Compras, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da 
“Ordem de Serviço”. 
 
10.1.1. A Ordem de Serviço será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico e deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa 
dos números: do Pregão, do Processo, da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, a 
identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, preços unitários e 
totais. 
 
10.2. Caberá à empresa vencedora do certame fornecer todo material necessário para 
realização dos exames objeto deste termo de referência. 
 
10.3. A Empresa vencedora deverá prestar serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, com 
técnico de plantão e médico radiologista para laudar os exames. 
 
10.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde, sempre observando o limite máximo de exames/mês. 
 
10.5. A contratada prestará, no âmbito de suas especialidades, por meio do seu corpo clínico e 
em suas dependências e instalações, os exames de tomografia computadoriza adulto e infantil, 
objeto deste termo de referência, a partir da data de recebimento da Ordem Inicial de 
Serviços. 
 
10.6. Os exames serão realizados quando necessários mediante expressas autorizações da 
Secretaria Municipal de Saúde pelo setor responsável, que posteriormente e nos termos deste 
termo de referência, atestará a execução dos serviços. 
 
10.7. Pessoa autorizada a assinar a requisição: somente o Secretário Municipal de Saúde ou 
pessoa por ele indicada, estão autorizados a assinarem as autorizações para a realização dos 
exames de tomografia computadorizada. Os serviços prestados pela contratada sem prévia 
requisição ou não assinada pelas pessoas indicadas não serão reconhecidos pela Secretaria, e 
serão tidos como não prestados. 
 
10.8. Deverão ser prestados somente os exames solicitados por profissionais vinculados ao 
Sistema Único de Saúde – SUS e devendo ser autorizados, antes de sua execução, por 
responsáveis indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Será vedado a contratada a 
realização de exames cuja requisição não possua assinatura e carimbo do profissional de 
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saúde qualificado ou que não esteja de acordo com o procedimento padrão de preenchimento 
definido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
10.9. Caso a veracidade do(s) resultado(s) seja questionada, a contratada deverá repetir o(s) 
procedimento(s) sem ônus para o Município de Nova Venécia. 
 
10.10. É de responsabilidade exclusiva e integral da contratada a utilização de pessoal técnico 
necessário para execução do objeto deste termo de referência, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, 
cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos a outrem. 
 
10.11. Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente 
Termo de Referência; 
 
10.12. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
data de abertura das propostas de preço; 
 
10.13. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no serviço prestado, bem como leis sociais e tributos.  
 
10.14. Não serão considerados quaisquer pleitos da LICITANTE CONTRATADA de 
adicional nos preços estabelecidos no Contrato, decorrentes de falhas ou omissões que 
venham a ser por ela, LICITANTE CONTRATADA, verificadas após a assinatura do 
mesmo. 
 
10.15. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a 
ser observados após a realização dos serviços, nos termos do Código Civil, observadas as 
disposições deste Termo de Referência e do Edital. 
 
10.16. O serviço deverá ser prestado na sede do Município de Nova Venécia-ES, devido ao 
fato de que os pacientes com síndrome respiratória grave que são atendidos no Centro de 
Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 e nas Unidades de Saúde do Município 
necessitam de um diagnóstico rápido e preciso, para direcionamento da conduta médica. Além 
do mais, dependendo do quadro de saúde do paciente, com suspeita de COVID-19, torna-se 
inviável conduzí-lo em ambulância ou outro meio de transporte para outro Município, pois há 
o risco do paciente descompensar e até evoluir a óbito durante a viagem. Além disso, com a 
realização do referido exame no Município, haverá redução de gastos com transporte, já que 
os pacientes não precisarão se deslocar para outros Municípios, além de reduzir também os 
riscos de acidentes nas estradas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO E DA SUPERVISÃO 
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11.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 
 
11.2. A prestação de serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo Fiscal deste 
Contrato, designado para esta finalidade, observando-se o exato cumprimento de todas as 
condições decorrentes da execução do objeto, anotando, inclusive em registro próprio, todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas observadas, como prevê o § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 
11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) fiscal(is) deverão ser 
solicitadas ao(s) seu(s) superior(es), em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias. 
 
11.4. Da mesma forma, a adjudicatária deverá indicar um preposto com competência para 
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas, receber comunicações e transmiti-las à 
empresa. 
 
11.5. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 
desacordo com as especificações descritas neste Contrato e no Termo de Referência, parte 
integrante do Edital. 
 
11.6. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela adjudicatária, sem ônus para a Contratante. 
 
11.7. A fiscalização da execução do Contrato será feita pelo Contratante, por intermédio da 
Secretaria de Saúde, deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 
especificações, prazo, proposta e condições deste instrumento, do Termo de Referência e do 
Edital licitatório. 
 
11.8. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será(ão) designado(s) representante(s) para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
 
11.9. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato 
os servidores Mayara Gaigher Cezana – matrícula nº 150792 e Vinicius Reis Bada – matrícula 
nº 150877, designados(as) pela Secretaria Municipal de Saúde para esta finalidade. 
 
11.10. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
deste Contrato será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 
 
11.11. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.12. O(s) representante(s) da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1. Compete à CONTRATADA: 
 
12.1.1. Cumprir fielmente o que estipula este Contrato, o Termo de Referência e o Edital de 
Licitação; 

 
12.1.2. Assumir integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços de forma parcial 
ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas 
resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na 
prestação dos serviços; 

 
12.1.3. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de forma detalhada, toda e qualquer 
ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos serviços e o cumprimento dos níveis de 
serviços acordados; 

 
12.1.4. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

 
12.1.5. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

 
12.1.6. Utilizar pessoal técnico necessário para execução do objeto deste termo de referência, 
responsabilizando-se por todas as obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciárias dos 
seus empregados e da empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos 
que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus 
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empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de 
Saúde; 

 
12.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos exames a serem realizados; 

 
12.1.8. Assumir todas as responsabilidades legais decorrentes da emissão dos laudos dos 
exames realizados; 
 
12.1.9. Executar os exames objeto do presente termo de referência nas dependências de seu 
estabelecimento; 
 
12.1.10. Responsabilizar-se pelos materiais utilizados na realização dos exames e todas as 
despesas decorrentes; 

 
12.1.11. Atender somente exames solicitados por profissionais vinculados ao Sistema Único 
de Saúde – SUS e devendo ser autorizados, antes de sua execução, por responsáveis indicados 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Será vedado a Contratada a realização de exames cuja 
requisição não possua assinatura e carimbo do profissional de saúde qualificado ou que não 
esteja de acordo com o procedimento padrão de preenchimento definido pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 
12.1.12. Não paralisar seus serviços, por quaisquer motivos, durante a vigência do Contrato; 

 
12.1.13. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde qualquer novo equipamento ou nova 
técnica adquirida para realização dos exames; 

 
12.1.14. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 

 
12.1.15. Justificar ao paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da 
não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos 
previstos neste termo de referência ou da impossibilidade de realização do procedimento 
solicitado na requisição; 

 
12.1.16. Apresentar o resultado dos exames realizados, na forma, no prazo e local 
determinados; 

 
12.1.17. Repetir o(s) procedimento(s), caso a veracidade do(s) resultado(s), seja questionada, 
sem ônus para o Município de Nova Venécia-ES; 
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12.1.18. Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de pagamento dos serviços 
prestados, todos os documentos exigidos; 

 
12.1.19. Estar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, sempre que necessário, para 
realização de vistoria técnica às suas instalações; 

 
12.1.20. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, de 
acordo com o Art. 15, Incisos I e XI e Art. 17, Incisos II e XI da Lei Federal nº 8.080/90; 
 
12.1.21. Os resultados dos procedimentos realizados deverão ser entregues aos pacientes em 
papel timbrado, de forma legível, devidamente assinado por profissional qualificado para o 
serviço e apresentados no prazo máximo de 04 (quatro) horas da realização do exame; 

 
12.1.22. Observar todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações 
dos pacientes; 

 
12.1.23. Garantir atendimento igualitário entre os pacientes encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e os demais pacientes atendidos pelo prestador; 

 
12.1.24. A Contratada não poderá ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem 
mesmo parcialmente, o objeto deste Termo de Referência; 
 
12.1.25. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Licitação; 

 
12.1.26. Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1. Compete ao CONTRATANTE: 
 
13.1.1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento do objeto 
do presente Contrato, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada à 
prestação dos serviços; 
 
13.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 
Contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e 
comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas; 
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13.1.3. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
 
13.1.4. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 
encontrada para a perfeita realização dos trabalhos; 

 
13.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas; 
 
13.1.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
13.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
14.1. A Contratada obriga-se a providenciar a prestação dos serviços, objeto do presente 
Contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da Contratante, 
obedecendo prazos e condições, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do 
cumprimento deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato e no Edital. 
 
16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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16.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
16.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
16.2.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
16.2.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
 
16.3. O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, prorrogável conforme previsão 
neste instrumento contratual e no Termo de Referência.  
 
16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
16.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 
 
16.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas neste Contrato e no Edital e anexos. 
 
16.5. Na assinatura deste Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência deste 
instrumento contratual. 
 
16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
17.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou 
a terceiros, decorrentes do fornecimento dos serviços de forma parcial ou total, isentando-o de 
todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus 
prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RESCISÃO 
 
18.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 
78 da Lei 8.666/1.993. 
 
18.2. A rescisão do Contrato poderá ser:  
 
18.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XI e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993;  
 
18.2.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração;  
 
18.2.3. Judicial, nos termos da Legislação. 
 
18.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
8.666/1.993, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a:  
 
a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  
 
b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 
 
18.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
18.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 
 
18.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
18.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, acarreta as consequências 
previstas no art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 
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18.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante adquirir a 
prestação dos serviços das licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova 
licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
19.1. Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com 
a Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a Contratada se obriga a 
saldar na época devida. 
 
19.1.1. É assegurada a Contratante a faculdade de exigir da Contratada, a qualquer tempo, 
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos 
previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
20.1. A Contratada responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 
seus empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar aos 
bens da Contratante em decorrência da execução do objeto, incluindo-se, também, os danos 
materiais ou pessoais a terceiros, a que título for. 
 
20.1.1. A Contratante estipulará prazo à Contratada para reparação de danos porventura 
causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS 
ENCARGOS SOCIAIS 
 
21.1. À Contratada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus 
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
22.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
22.1.2. apresentar documentação falsa; 
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22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
22.1.5. não mantiver a proposta; 
 
22.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
22.1.7. cometer fraude fiscal; 
 
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
 
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019. 
 
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 
22.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
22.4.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
22.4.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de 
Preços, no caso de inexecução total do objeto; 
 
22.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
22.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 
 
22.4.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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22.4.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 27.1 
deste Termo de Referência. 
 
22.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 
22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
 
22.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
22.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
22.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
22.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
22.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Nova Venécia/ES, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
 
22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
22.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
22.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
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à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
22.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
22.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
22.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 
23.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
23.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 
 
23.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de 
que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, 
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 
 
23.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e 
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da 
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso 
aplicáveis. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
24.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
24.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por 
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cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 
13.979/2020. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 
 
25.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 
2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor 
- e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
26.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação  
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), 
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação, nos 
termos do art. 4º, §2º da Lei nº 13.979/20. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DO FORO 
 
27.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
27.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 
(quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 
 
 
Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2020. 

 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 

CONTRATANTE 
 
 

______________________________ 
CONTRATADA 
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