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RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC
www.paial.sc.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICIPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei

Legislação vigente, TORNA PÚBLICO que realizará o certame licitatório acima
mencionado, conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada
nas cláusulas deste Edital.

MODALIDADE: N.º :
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS

001/2019

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA
EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE SAÚDE, para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde, de acordo com as disposições contidas neste Edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 –
DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 13H30MIN do dia18 DE
NOVEMBRO DE 2019, no Setor de Protocolo deste Fundo Municipal de Saúde, sito a Rua
Goiás, 400, centro – Paial – SC.

JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO

A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS dar-se-á a partir das
14H00MIN do dia 18 DE NOVEMBRO DE 2019, em sessão pública, realizada na Sala de
Licitações do Fundo Municipal de Saúde de PAIAL, e da PROPOSTA DE PREÇOS no
mesmo local e horário.

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de
expediente pelo fone (49) 3451.0045, ou diretamente no Setor Administrativo do

MUNICIPIO de Paial, Rua Goiás, 400, Centro e ainda no site: www.paial.sc.gov.br

Paial – SC, 05 de novembro 2019.

VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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Declaro que a presente Licitação foi
disponibilizada no Site: www.paial.sc.gov.br

RENAN VIZZOTO E MIRIAN DARGAS
PREGOEIROS

Declaro que a presente Licitação foi
Publicada no Mural Publico Municipal em

____/___/2019
Protocolo N..________/2019

AMAURI JOSE AUZILIERO
Responsável p/ publicação

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA Internet

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

--

Razão Social: _______________________________________________________
CNPJ/MF Nº: _______________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Cidade: ___________________ Estado:___ Telefone: _________ Fax: _________
Pessoa para Contato: _________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página do MUNICIPIO DE PAIAL:
www.paial.sc.gov.br no ícone Licitações, nesta data, cópia do instrumento convocatório
da licitação acima identificada, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE SAÚDE, em
conformidade com o Anexo II - Termo de Referência, que integra o Edital,
independentemente de sua transcrição.

Local e Data: ____________________, _______ de ________________ de 2019

(nome e assinatura)
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Obs: A não remessa deste recibo, exime a Comissão Permanente de Licitação da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais.

LICITAÇÃO Nº 055/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE SAÚDE conforme a necessidade da
administração Municipal, por um período de um ano.
a) Os produtos/serviços destinam-se a atender a demanda do Fundo Municipal de

Saúde pelo período, cujas dotações orçamentárias estão expressas no Anexo II
(Termo de Referencia).

b) Os produtos/serviços constantes desta Licitação, deverão ser entregues no
Fundo Municipal de Saúde , no prazo e local indicado na Nota de Compra.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DE RECEBIMENTO:
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RECEBIMENTO DAS CREDENCIAIS, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
Impreterivelmente às 13:30 HORAS DO DIA  18/11/2019

LOCAL: Setor de Administração, sita à Rua Goiás, N.º 400, Centro – Paial - SC

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (informar o nº da Licitação)
E-mail: pregao@paial.sc.gov.br

Fax.: (49) 3451.0045
Horário de expediente: das 08h00 às 11h30, ou e 13h30 às 17h30

Pregoeiro: RENAN VIZZOTO E MIRIAN DARGAS
Fone: (49) 3451.0045

Município de Paial, SC.
Rua Goiás, 400 - Centro – Paial – SC

CEP – 89.856-000

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo
relacionados, dispostos na seguinte ordem:

I - Modelo de Proposta;
II - Aspectos gerais da licitação (Termo de Referência);
III - Relação dos documentos de habilitação;
IV - Modelo de Declaração “Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da

Habilitação em Licitação Pública”;
V - Modelo de Declaração “cumpre plenamente os requisitos de habilitação”;
VI - Modelo de Procuração;
VII - Modelo de Declaração que “não emprega menor”;

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  PAIAL, através do jornal de circulação regional,
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Saúde e da Página Oficial na INTERNET
(www.pregao@paial.sc.gov.br, torna público que, de acordo com a Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002 , e os termos deste Edital, realizará Processo Licitatório na modalidade
Pregão Presencial, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE SAÚDE conforme objeto
descrito neste Edital.

JUSTIFICATIVA

TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE EFETUAR ALGUNS REPAROS, CONSERTOS
E MANUTENÇÃO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA EVITAR A
DEPRECIACAO DO PREDIO DA  UNIDADE DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A
SEGURANÇA SANITÁRIA DA UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO OFERECER AOS



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Departamento de Compras e Licitações

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC
www.paial.sc.gov.br

MUNÍCIPES O CONFORTO NECESSÁRIO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DESTAS
UNIDADES.

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Poderão participar do certame todos os interessados (Pessoa Física ou Jurídica) do
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que preencherem as condições de
credenciamento exigidas neste Edital.

1.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no
Preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação até o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.

1.2.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no Edital e esta,
inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Estarão impedidos de participar de quaisquer fases do processo, os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das seguintes situações a seguir:

I Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de
incidir no previsto do parágrafo único do art. 97, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
II Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigentes de qualquer esfera
governamental da Administração Municipal;

III Empresa em consórcio.

IV Em sendo a empresa participante, Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP), esta deverá comprovar sua condição, mediante apresentação de Certidão de

Enquadramento pela Junta Comercial competente para que se cumpra o disposto na Lei

Complementar nº 123/2006, sob pena de decair o direito, devendo ser apresentada fora

dos envelopes, no ato da entrega dos envelopes. Será considerada válida a certidão que

tenha sido emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura

da presente Licitação.
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2.4.1. O não cumprimento do item anterior, é motivo para o não credenciamento,
inabilitação ou desclassificação da proposta. A Empresa não enquadrada no
referido item, só poderá participar, caso não haja a participação de no mínimo 3
empresas habilitadas para cada item da licitação.

3. DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

II Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos,
desistir de sua interposição e praticar todos os atos pertinentes ao certame,
acompanhada do correspondente documento dentre os indicados no inciso anterior, que
comprove os poderes do mandante para a outorga. O modelo da presente encontra-se no
Anexo VI do Edital.

3.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.

3.1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas um único licitante.

3.2. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados
ao processo administrativo.

3.3. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes
devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja
devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das
rodadas de lances verbais.

3.4. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo a
documentação de habilitação deverão ser entregues fechados (e indevassáveis) na data
e horário previsto no preâmbulo deste Edital e, na seguinte forma:

3.4.1. ENVELOPE PROPOSTA:
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RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CPF) DO LICITANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE
SAÚDE.

3.4.2. ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ (CPF)  DO LICITANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE
SAÚDE.

3.5. O envelope nº 1 (proposta) deverá conter todos os requisitos exigidos
no item 09 deste Edital, enquanto que o envelope nº 2 (documentação)
deverá conter a documentação exigida no Anexo III.

3.6. No ato da entrega dos envelopes ao Pregoeiro, o licitante deverá entregar,
também e separadamente, Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/2002), podendo utilizar-se do modelo
constante do Anexo V do presente Edital.

4. OBJETO DA LICITAÇÃO

4.1. A descrição detalhada do objeto e demais informações consta no Anexo I deste
Edital.

5. DA CONDIÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

I - Credenciamento dos interessados;

II - Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação;

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação
dos licitantes;
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IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou lance
de menor preço;

V - Adjudicação da proposta de menor preço;

VI - A elaboração do Contrato;

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;

VIII - Recebimento, exame e encaminhamento dos recursos, caso existam, ao Prefeito
Municipal para decisão com prévio relatório;

IX - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à
autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

6. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS

6.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

I - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

II - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; e;

6.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

6.3. As propostas classificadas serão selecionadas para etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

I - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela , observado o disposto no inciso III, do item 6.1; e

II - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de  licitantes. Neste caso, também, será
observado o disposto no inciso III, do item 6.1.
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6.4. As licitantes deverão apresentar os seus preços observado o preço base estipulado
no Modelo de Proposta de Preços, sendo desclassificados os itens que apresentarem
preços superiores a estes.

7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES

7.1. Após a fase de “Classificação das Propostas”, a Pregoeiro dará seqüência ao
processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão
participar os licitantes que tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.

7.1.1. Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos licitantes deverão estar
presentes na sala de reuniões da seda do MUNICIPIO DE PAIAL para a etapa de lances.
A ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste Edital
indicará que não há interesse deste na apresentação de lances.

7.1.2.1 - Os licitantes não enquadrados no estatuto da Micro Empresa podem ofertar
propostas para tais itens, as quais serão consideradas apenas em caso de inexistir o
número mínimo de três licitantes na condição de pequenas empresas.

7.1.2. .Após as devidas orientações e recomendações, ao Pregoeiro convidará
individualmente os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.1.3. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.

7.1.4. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo se o último preço
apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

7.1.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, a partir da
autora da proposta de maior preço.

7.1.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances.

7.2. No caso de não existirem lances verbais, serão considerados os valores obtidos na
etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, ainda, o
Pregoeiro negociar diretamente com o licitante, visando obter reduções adicionais de
preços.
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8. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

8.1. Ao final da etapa de lances, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação do licitante vencedor.

8.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do(a)
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeiro poderá
negociar com o(a) participante para que seja obtido preço melhor.

8.2.1. O Pregoeiro, observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias,
aplicará as penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002

8.3. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será
adjudicado ao (à) autor (a) da proposta ou lance de menor preço.

8.3.1. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

9. DAS PROPOSTAS

9.1. São requisitos da proposta de preços:

I - Ser preenchida, preferencialmente, através do Anexo I do presente, sem emendas,
entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua inteligência e
autenticidade, por meio mecânico ou em papel com timbre do licitante.

II - Conter preço unitário e total para todos os itens, já inclusas as despesas com mão-de-
obra, seguros, impostos e todos os demais encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários e outros tributos pertinentes;

III - Conter identificação do licitante;

IV - Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;

V - Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para abertura dos
envelopes.

9.2. A omissão da indicação na proposta dos incisos “IV” e “VI” do item anterior, implicará
na aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
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9.3. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade
das propostas, a Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o período de
validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como
as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito via fax-símile ou e-mail. O
proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do
processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. AA AAddmmiinniissttrraaççããoo ddeessiiggnnaa oo ffiissccaall ddee ccoonnttrraattooss iinnddiiccaaddoo nnoo DDeeccrreettoo MMuunniicciippaall nnºº
004433//22001199 sseennddoo oo sseerrvviiddoorr eeffeettiivvoo Everton Kazuaki Yokoyama, EEnnggeennhheeiirroo CCiivviill ee nnoo
ccaassoo ddee sseeuu iimmppeeddiimmeennttoo,, oo sseerrvviiddoorr mmuunniicciippaall TTAALLIITTOONN SSCCHHUUHH GGOOTTTTEEMMSS-- EEnnggeennhheeiirroo
CCiivviill ppaarraa aaccoommppaannhhaarr ee ffiissccaalliizzaarr oo ffiieell ccuummpprriimmeennttoo ddoo ffoorrnneecciimmeennttoo ddooss pprroodduuttooss,, oo qquuaall
mmaanniiffeessttaarr--ssee--áá,, aanntteess ddaa rreeaalliizzaaççããoo ddoo ppaaggaammeennttoo aaoo rreessppeeccttiivvoo bbeenneeffiicciiáárriioo,, ppaarraa oo ffiieell
ccuummpprriimmeennttoo ddee ssuuaass oobbrriiggaaççõõeess..

10.2. O recebimento dar-se-á de duas formas:

I - Provisoriamente, no ato da entrega do produto, com aceite na Nota Fiscal / Fatura;

II - Definitivamente, em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, mediante termo
de aceite a ser aposto na própria Nota Fiscal / Fatura, após  a constatação da adequação
do material fornecido, às especificações constantes do processo que deu origem à Nota
de Empenho, inclusive quanto à qualidade.

10.3. Após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal / Fatura será encaminhada para os
procedimentos que culminam no pagamento à empresa contratada.

10.4. Constatando que o produto oferecido não atende as especificações estipuladas
neste Edital, ou ainda que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o
órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa contratada, comunicando
e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que efetue a troca dentro do
menor prazo possível.

10.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto
recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, a fim de que se
proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as
normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, para aplicação
das penalidades previstas neste Edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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11.1. A Tesouraria efetuará o pagamento à empresa CONTRATADA em até 20 (VINTE)
dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal / Fatura, com assinatura do
responsável pelo recebimento, conforme os termos constantes no item 10 deste Edital.

11.2. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou outra circunstância de responsabilidade da
licitante vencedora que desaprove a liquidação da despesa pela Gerência de Tesouraria,
a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a licitante vencedora
providencie as medidas saneadoras necessárias.

11.3. O pagamento somente se dará após o recebimento definitivo, atestado na Nota
Fiscal / Fatura pelo fiscal do contrato, e após consulta online quanto a Regularidade junto
ao FGTS e INSS na data do pagamento, para os procedimentos que culminam no
pagamento à empresa contratada.

11.4. Deverá ocorrer no ato do pagamento do crédito, a retenção dos impostos
municipais, sendo: ISS (Imposto Sobre Serviços); IRRF (Imposto de Renda retido na
Fonte), se houver incidência e retenção do INSS, pela tabela de contribuição vigente é
época, sendo pago ao prestador de serviço o valor líquido.

11.5. O preço a ser pago será o constante da proposta da licitante vencedora, o reajuste
de preços somente poderá ser intentado após o cômputo do período de 12 meses (Lei
10.192, de 22/02/2001). Caso haja desequilíbrio econômico financeiro, poderá haver
revisão contratual desde que, ocorram fatos inéditos que reflitam diretamente nas
condições pactuadas, ou seja, a revisão contratual deverá ser baseada em
acontecimento imprevisível e inevitável, ou se previsível, de conseqüências incalculáveis.
A álea ordinária, que implica um encargo previsível ou suportável, por si só, não autoriza
a revisão contratual. A revisão contratual deverá ser comprovada pela licitante vencedora
através de documentos e fundamentação legal formal, podendo a mesma ser deferida
após anuência da Administração Municipal.

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1. Para o julgamento será adotado o critério de menor preço global, na data da
abertura do processo licitatório, observadas as especificações técnicas definidas no
Anexo II deste, bem como as condições exigidas no item 9 do presente Edital.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,
bem como aquelas que apresentarem preços excessivos.

12.3. Para fins de julgamento, serão considerados preços com ATÉ 2 (DUAS) CASAS
DECIMAIS, após a virgula.
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12.4. A Pregoeiro poderá relevar omissões meramente formais quando dispuser de
outros meios imediatos para auferir as especificações e informações referentes ao
produto oferecido em consonância com o Edital.

13. DOS RECURSOS

13.1. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado (a) legalmente ou não identificado
(a) no processo para responder pelo (a) licitante.

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará na
preclusão do direito de recurso.

13.2.1. Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem
como conter a síntese das razões do recorrente.

13.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo (a) licitante.

13.4. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. Estes serão
encaminhados ao Prefeito Municipal a quem caberá, após deliberação, a adjudicação do
objeto.

13.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

22. DAS SANÇÕES

22.1. O atraso injustificado na execução do objeto contratado implica no pagamento de
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor da parcela em atraso ou da Nota de Empenho,
isentando em conseqüência a Administração de quaisquer acréscimos, sob qualquer
título, relativos ao período em atraso.

22.2. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente
Edital implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor
da parcela inexecutada ou executada em desacordo.
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22.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou da nota de empenho.

22.4. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato decorrente,
aceitar ou retirar a Nota de Empenho, equivale à inexecução total da sua obrigação.

22.5. A aplicação de multa, a ser determinado pela Administração Municipal, após regular
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a
possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alterações.

15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Setor de Compras e
Licitações notificará o PROPONENTE VENCEDOR para assinatura do Contrato.

15.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir da convocação, assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

15.3. O contrato a ser firmado entre o Fundo Municipal de Saúde  de  Paial e a Empresa
vencedorado presente certame, terá validade até de 31/12/2019, podendo ser
prorrogado, até atingir 48 meses.

16 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

16.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar
nº123/2006.

16.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

16.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

16.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

16.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

16.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da
LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art.
44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O Fundo Municipal de Saúde  de  Paial poderá revogar a presente licitação, no todo
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente
comprovado ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros
mediante ato escrito e fundamentado. O Fundo Municipal de Saúde  de  Paial poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para
sua abertura.
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17.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na
imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis
.
17.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

17.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais  deverão
faze-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou
inabilitação.

Nota 1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo
administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos
definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

Nota 2 “Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, será descredenciado no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.”

17.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração Municipal, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7. As decisões referentes a este processo poderão ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou ainda, mediante
publicação no Quadro de Avisos ou no Site Oficial do Fundo Municipal de Saúde:
www.paial.sc.gov.br.

17.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
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17.9. A participação do (a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.

17.10. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
servidores do MUNICIPIO DE PAIAL, inclusive membros da Equipe de Apoio, não serão
considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações,
reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento
deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste
Edital.

17.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o da Comarca de Ita-SC.

Paial - SC, 05 de  novembro de 2019.

______________________________
VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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ANEXO I

RELAÇÃO DE ITENS
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA

EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE DE SAÚDE.

AA RReellaaççããoo ddooss iitteennss ccoomm ooss rreessppeeccttiivvooss vvaalloorreess mmááxxiimmooss aacceeiittáávveeiiss,, bbeemm ccoommoo oo
mmooddeelloo ppaarraa aapprreesseennttaaççããoo ddee PPrrooppoossttaa eessttáá nnoo AArrqquuiivvoo ddoo BBeetthhaa AAuuttooccoottaaççããoo,, eemm

aanneexxoo..
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ANEXO II
ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO (Termo de Referência)

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE
DE SAÚDE, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
1.2. O fornecimento dos produtos/serviços elencados neste Edital serão fornecidos
acordo com as necessidades do MUNICIPIO DE PAIAL, com a devida autorização de
servidor encarregado pela Administração, o qual será informado à empresa vencedora
quando da assinatura do contrato.

1.3. Os serviços cotados deverão ser de qualidade, para tanto a Empresa deverá
apresentar a ART de execução, por ocasião da entrega da Ordem de Inicio dos Serviços.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As futuras aquisições dos produtos decorrentes deste Processo, correrão à conta
das dotações expressamente consignadas no orçamento financeiro de 2019/2020
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Projeto Atividade: 2.037 – EMENDA INDIVIDUAL( 52)
Atividade 33.3

3. DOS LANCES
3.1. A critério do Pregoeiro e com a concordância de todas as licitantes presentes e
credenciadas, através de seus representantes legais, poderá haver um intervalo mínimo
entre um lance e outro, registrando-se tal procedência em Ata.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência da prestação de serviços é de até 90 dias após a entrega da
Ordem de Inicio.
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Efetuar a entrega dos produtos/serviços dentro das especificações constantes na
Proposta e Edital nos prazos e condições estabelecidas.

5.2. Entregar os produtos/serviços em caráter prioritário, depois de solicitados e somente
após autorizados pelo Fundo Municipal de Saúde de  Paial- SC.

5.4. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do
objeto da licitação, sempre que solicitado pelo Fundo Municipal de Saúde de Paial.
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ANEXO III

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PARA CREDENCIAMENTO: FORA DOS ENVELOPES
Para Pessoa Jurídica:
I. Prova de Inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
II – CONTRATO SOCIAL ou ESTATUTO SOCIAL;
III – CPF e CARTEIRA DE IDENTIDADE do Credenciado;
IV – PROCURAÇÃO, se necessário.
V - Declaração de CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (art.
4º, inciso VII, Lei 10.520/2002) conforme Modelo constante do Anexo V.
VI – Certidão Simplificada de Micro empresa emitida pela Junta Comercial Estadual.

DENTRO DO ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

I. PROPOSTA DE PREÇOS propriamente dita, podendo utilizar-se do Modelo constante
do ANEXO N° 01.

DENTRO DO ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO

Para Pessoa Jurídica:

I. Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),
expedida pela Previdência Social;

II. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS),
expedida pela Caixa Econômica Federal;

III. Certidão Conjunta de Regularidade Relativa a TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO;

IV. Prova de Regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;
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V. Prova de Regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, podendo ser realizada
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND;

VI. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA
DO TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa.

VII. Declaração que NÃO EMPREGA MENOR (modelo Anexo VII);

VIII - Declaração “INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA”, modelo constante do Anexo IV.

IX – Comprovação de que a Empresa possui Engenheiro Civil que assinará a ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica. (podendo ser: sócio ou contratado).

1 - A documentação de que trata este Anexo deverá estar dentro do prazo de validade na
data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso
será concedido prazo para apresentação de documentação de habilitação que não
tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação
incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as
exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não
são válidas para fins licitatórios”.

2. Caso a licitante seja matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.
Caso seja filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto, aqueles
que pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos
apenas em nome da matriz ou seja, validade abranja todos os estabelecimentos da
empresa.

3. A falsa declaração do licitante implicará na sua desclassificação no
procedimento administrativo competente, além das implicações da legislação
penal.

8) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica; Considerando a implantação do sistema eproc no
Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, a certidão de "Falência, Concordata
e Recuperação Judicial" deverá ser solicitada tanto no sistema eproc quando no SAJ. As
duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão valida.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA

HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 004/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa ................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, através de
seu representante legal, Sr. ____________, CPF N° _____________, RG N°
_____________:

DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser verdade, firma a presente.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_______________________________
Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO V
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 004/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa ................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, através de
seu representante legal, Sr. ____________, CPF N° _____________, RG N°
_____________:

DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de participação do processo acima
epigrafado, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente, o
envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope
contendo a documentação habilitatória do referido Edital.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.

_______________________________
Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO VI
PROCURAÇÃO

PROCESSO Nº 004/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa ................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, através de
seu representante legal, Sr. ____________, CPF N° _____________, RG N°
_____________:

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito,
nomeia e constitui seu representante, o Sr.
_________________________________________, estado civil, profissão, portador da
cédula de identidade RG nº _________________, e do CPF nº ____________________,
a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no processo
licitatório acima citado, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde  de Paial, em especial
para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais,
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.
_______________________________
Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO REFERENTE EMPREGABILIDADE DE MENORES

PROCESSO Nº 004/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa ................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................, através de
seu representante legal, Sr. ____________, CPF N° _____________, RG N°
_____________:

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Por ser verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data.
_______________________________
Assinatura
Nome do Representante Legal
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ANEXO VIII

MMIINNUUTTAA DDAA AATTAA DDEE RREEGGIISSTTRROO DDEE PPRREEÇÇOOSS NNºº ............//22001199

PPRROOCCEESSSSOO NNºº 005555//22001199
PPRREEGGÃÃOO PPRREESSEENNCCIIAALL NNºº 000011//22001199

AAooss .............. ((......................)) ddiiaass ddoo mmêêss ddee ........................................ ddee 22001199,, nnaa ssaallaa ddee lliicciittaaççõõeess ddoo MMuunniicciippiioo ddee PPaaiiaall
rruuaa GGooiiaass nn 440000 CCeennttrroo-- PPAAIIAALL//SSCC ,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa LLeeii FFeeddeerraall nnºº 88..666666//9933 ee ssuuaass ppoosstteerriioorreess
aalltteerraaççõõeess,, LLeeii nnºº 1100..552200,, ddee 1177 ddee jjuullhhoo ddee,, eemm ffaaccee ddaa ccllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass pprrooppoossttaass aapprreesseennttaaddaass
nnoo PPRREEGGÃÃOO PPAARRAA RREEGGIISSTTRROO DDEE PPRREEÇÇOOSS NNºº 000011//22001199 ppoorr ddeelliibbeerraaççããoo ddoo PPrreeggooeeiirroo,,
hhoommoollooggaaddaa ppeellaa aauuttoorriiddaaddee ccoommppeetteennttee ee ppuubblliiccaaddaa nnoo QQuuaaddrroo ddee AAvviissooss ddoo MMuunniicciippiioo ee nnoo ssiittee
OOffiicciiaall ((wwwwww..ppaaiiaall..sscc..ggoovv..bbrr)) eemm ______//______//______,, RREESSOOLLVVEE,, nneessttee aattoo rreepprreesseennttaaddaa ppoorr sseeuu GGeessttoorr
MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee VVOOLLNNEEII DDIIOOGGOO DDEE PPEELLEEGGRRIINN,, bbrraassiilleeiirroo,, ccaassaaddoo,, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddoo
nneessttaa cciiddaaddee,, ddoorraavvaannttee ddeennoommiinnaaddoo FFUUNNDDOO,, rreeggiissttrraarr ooss pprreeççooss,, ooffeerreecciiddooss ppeellaa EEmmpprreessaa
______________________________________________,, iinnssccrriittaa nnoo CCNNPPJJ ssoobb oo nnºº ________________,, eessttaabbeelleecciiddaa nnaa ____________________,,
cciiddaaddee,, eessttaaddoo,, rreepprreesseennttaaddaa nneessttee aattoo ppeelloo SSrr.. ______________,, ppoorrttaaddoorr ddaa CCéédduullaa ddee IIddeennttiiddaaddee RRGG nnºº
__________ ee CCPPFF nnºº ________,, ccuujjaa pprrooppoossttaa ffooii ccllaassssiiffiiccaaddaa eemm 11ºº lluuggaarr ppaarraa ooss iitteennss ddoo oobbjjeettoo ddeessttaa AAttaa ee
nnoo cceerrttaammee aacciimmaa nnuummeerraaddoo,, ccoonnssooaannttee aass sseegguuiinntteess ccllááuussuullaass ee ccoonnddiiççõõeess::

11.. DDOO OOBBJJEETTOO

11..11.. CCoonnssttiittuuii oobbjjeettoo ddaa pprreesseennttee lliicciittaaççããoo oo REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERNA (TOTAL) DA UNIDADE

DE SAÚDE ,, ppeelloo ppeerrííooddoo ddee 1122 ((ddoozzee)) mmeesseess..

11..22.. AAss qquuaannttiiddaaddeess ccoonnssttaanntteess ddoo AAnneexxoo ÚÚnniiccoo ssããoo eessttiimmaattiivvaass ppaarraa oo ppeerrííooddoo ddee 1122 ((ddoozzee)) mmeesseess,,
ppooddeennddoo vvaarriiaarr ppaarraa mmaaiiss oouu ppaarraa mmeennooss,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa ddeemmaannddaa,, nnããoo ssee oobbrriiggaannddoo oo FFUUNNDDOO àà
aaqquuiissiiççããoo ttoottaall..

22.. DDOO PPRREEÇÇOO
22..11.. OOss pprreeççooss ddooss pprroodduuttooss sseerrããoo ffiixxooss ee eeqquuiivvaalleenntteess aaooss ddee mmeerrccaaddoo nnaa ddaattaa ddaa pprrooppoossttaa..

22..22.. OOss pprreeççooss pprrooppoossttooss ssããoo ccoonnssiiddeerraaddooss ccoommpplleettooss ee aabbrraannggeemm ttooddooss ooss ttrriibbuuttooss ((iimmppoossttooss,,
ttaaxxaass,, eemmoolluummeennttooss,, ccoonnttrriibbuuiiççõõeess ffiissccaaiiss ee ppaarraaffiissccaaiiss)),, ttrraannssppoorrttee ddee mmaatteerriiaaiiss,, eemmbbaallaaggeennss,, mmããoo--
ddee--oobbrraa ee qquuaallqquueerr ddeessppeessaa,, aacceessssóórriiaa ee//oouu nneecceessssáárriiaa,, nnããoo eessppeecciiffiiccaaddaa nneessttaa AAttaa ee nnoo EEddiittaall..
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33.. DDAA VVAALLIIDDAADDEE DDOO RREEGGIISSTTRROO DDEE PPRREEÇÇOOSS

33..11.. AA pprreesseennttee AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss tteerráá vvaalliiddaaddee ddee 1122 ((ddoozzee)) mmeesseess aa ppaarrttiirr ddaa ssuuaa
aassssiinnaattuurraa,, oouu aattéé qquuee ssee eessggoottee oo vvaalloorr ttoottaall,, sseennddoo oo qquuee ooccoorrrreerr pprriimmeeiirroo..

33..22.. AA eexxiissttêênncciiaa ddee pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss nnããoo oobbrriiggaa oo FFUUNNDDOO aa ffiirrmmaarr aass ccoonnttrraattaaççõõeess qquuee ddeelleess
ppooddeerrããoo aaddvviirr,, sseennddoo--llhhee ffaaccuullttaaddaa aa uuttiilliizzaaççããoo ddee oouuttrrooss mmeeiiooss ddee ccoonnttrraattaaççããoo,, rreessppeeiittaaddaa aa
lleeggiissllaaççããoo ppeerrttiinneennttee ààss lliicciittaaççõõeess ee aaoo SSiisstteemmaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss,, aasssseegguurraannddoo--ssee aaoo
bbeenneeffiicciiáárriioo ddoo RReeggiissttrroo pprreeffeerrêênncciiaa eemm iigguuaallddaaddee ddee ccoonnddiiççõõeess..

44.. DDAA AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO DDAA AATTAA
44..11.. AA aaddmmiinniissttrraaççããoo ddaa AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss ddeeccoorrrreennttee ddeessttaa lliicciittaaççããoo ccaabbeerráá aaoo SSeettoorr ddee
CCoommpprraass ee LLiicciittaaççõõeess ddoo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee ddee PPaaiiaall..

55.. DDAASS CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS DDEE FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO
55..11.. AA eemmpprreessaa ccoomm pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ppaassssaarráá aa sseerr ddeennoommiinnaaddaa ddeetteennttoorraa ddaa AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee
pprreeççooss,, aappóóss aa aassssiinnaattuurraa ddeessttaa;;

55..22.. OO ccoommpprroommiissssoo ddee ffoorrnneecciimmeennttoo sseerráá ffoorrmmaalliizzaaddoo ppeellaa AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss ee ppeellaa NNoottaa
ddee EEmmppeennhhoo oouu iinnssttrruummeennttoo eeqquuiivvaalleennttee..

55..22..11.. AA cceelleebbrraaççããoo ddoo ccoommpprroommiissssoo ddee ffoorrnneecciimmeennttoo ssee ddaarráá ccoomm aa aassssiinnaattuurraa ddaa AAttaa ee ppeelloo
rreecceebbiimmeennttoo oouu rreettiirraaddaa ddaa NNoottaa ddee EEmmppeennhhoo oouu iinnssttrruummeennttoo eeqquuiivvaalleennttee ppeellaa ddeetteennttoorraa ddaa AAttaa..

55..33.. AA ddeetteennttoorraa sseerráá oobbrriiggaaddaa aa ffoorrnneecceerr aa qquuaannttiiddaaddee pprreevviissttaa nnaa AAttaa,, aaccrreesscciiddaa ddee aattéé 2255%% ((vviinnttee
ee cciinnccoo ppoorr cceennttoo)),, ssee ssoolliicciittaaddoo ppeelloo MMUUNNIICCIIPPIIOO ee oo nnããoo ccuummpprriimmeennttoo ddeessttaa iimmppoossiiççããoo dduurraannttee oo
pprraazzoo ddee vviiggêênncciiaa ddoo RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss,, aaccaarrrreettaarráá ssaannççõõeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass..

5544.. CCaaddaa ffoorrnneecciimmeennttoo ddeevveerráá sseerr eeffeettuuaaddoo mmeeddiiaannttee ssoolliicciittaaççããoo ppoorr eessccrriittoo,, aattrraavvééss ddaa NNoottaa ddee
EEmmppeennhhoo oouu AAuuttoorriizzaaççããoo ddee FFoorrnneecciimmeennttoo ((AA..FF..)),, sseennddoo qquuee oo pprraazzoo ddee ffoorrnneecciimmeennttoo ddooss mmaatteerriiaaiiss
ee//oouu sseerrvviiççooss sseerráá ddee aattéé 0022 ((ddooiiss)) ddiiaass aappóóss oo rreecceebbiimmeennttoo ddeesstteess..

55..55.. AAss qquuaannttiiddaaddeess ssoolliicciittaaddaass sseerrããoo ddee aaccoorrddoo ccoomm aass nneecceessssiiddaaddeess,, rreessppeeiittaannddoo--ssee oo vvaalloorr
eessttiimmaaddoo..

55..55..11.. HHaavveennddoo nneecceessssiiddaaddee ddee aauummeennttaarr aass qquuaannttiiddaaddeess,, sseerráá ccoommuunniiccaaddoo aaoo ddeetteennttoorr ccoomm
aanntteecceeddêênncciiaa ddee,, nnoo mmíínniimmoo,, 1100 ((ddeezz)) ddiiaass..

55..55..22.. SSee aa ddeetteennttoorraa ddaa AAttaa nnããoo ppuuddeerr ffoorrnneecceerr oo pprroodduuttoo ssoolliicciittaaddoo,, oouu oo qquuaannttiittaattiivvoo ttoottaall
rreeqquuiissiittaaddoo oouu ppaarrttee ddeellee,, ddeevveerráá ccoommuunniiccaarr oo ffaattoo aaoo SSeettoorr ddee CCoommpprraass ee LLiicciittaaççõõeess,, ppoorr eessccrriittoo,, nnoo
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pprraazzoo mmááxxiimmoo ddee 2244 ((vviinnttee ee qquuaattrroo)) hhoorraass,, aa ccoonnttaarr ddoo rreecceebbiimmeennttoo ddoo EEmmppeennhhoo oouu ddaa AAuuttoorriizzaaççããoo
ddee FFoorrnneecciimmeennttoo..

66.. DDOOSS RREECCUURRSSOOSS OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS
66..11.. AAss ddeessppeessaass ddeeccoorrrreenntteess ddee ffoorrnneecciimmeennttooss ccoorrrreerrããoo àà ccoonnttaa ddaass ddoottaaççõõeess eexxpprreessssaammeennttee
ccoonnssiiggnnaaddaass nnoo oorrççaammeennttoo ddoo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee ddee PPaaiiaall–– pprrooggrraammaa ppaarraa 22001199//22002200 ddaa
SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee..

77.. DDOOSS PPAAGGAAMMEENNTTOOSS

77..11.. CCoonnssiiddeerraannddoo--ssee oo rreecceebbiimmeennttoo ddeeffiinniittiivvoo ddee ccaaddaa eennttrreeggaa,, oo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee
eeffeettuuaarráá oo ppaaggaammeennttoo àà DDEETTEENNTTOORRAA,, eemm aattéé 3300 ((TTRRIINNTTAA)) ddiiaass aappóóss oo rreecceebbiimmeennttoo ddeeffiinniittiivvoo ddaa
NNoottaa FFiissccaall // FFaattuurraa ccoonntteennddoo oo nnúúmmeerroo ddoo EEmmppeennhhoo aa qquuee ssee rreeffeerree ee oo tteerrmmoo ddee rreecceebbiimmeennttoo,, aaoo
SSeettoorr ddee CCoommpprraass..

77..22.. AA NNoottaa FFiissccaall // FFaattuurraa qquuee ffoorr aapprreesseennttaaddaa ccoomm eerrrroo sseerráá ddeevvoollvviiddaa aaoo ddeetteennttoorr,, ppaarraa rreettiiffiiccaaççããoo
oouu ssuubbssttiittuuiiççããoo,, ccoonnttaannddoo--ssee oo pprraazzoo eessttaabbeelleecciiddoo nnoo ssuubbiitteemm 77..11,, aa ppaarrttiirr ddaa ddaattaa ddee ssuuaa
rreeaapprreesseennttaaççããoo..

77..33.. OO ppaaggaammeennttoo sseerráá eeffeettuuaaddoo aappóóss aa ccoommpprroovvaaççããoo ddee qquuee oo ddeetteennttoorr ddaa AAttaa ssee eennccoonnttrraa eemm ddiiaa
ccoomm oo IINNSSSS ee FFGGTTSS,, mmeeddiiaannttee ccoonnssuullttaa ““oonn lliinnee”” aaoo ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrroollee ddaa CCaaiixxaa EEccoonnôômmiiccaa
FFeeddeerraall ee IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddoo SSeegguurroo SSoocciiaall..

88.. DDAA FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO EE DDOO PPAAGGAAMMEENNTTOO

88..11.. OO ffiissccaall ddee ccoonnttrraattooss pprroocceeddeerráá àà aannáálliissee ddaa eennttrreeggaa ddooss pprroodduuttooss,, ppaarraa ccoonnttaattaarr ssuuaa
qquuaannttiiddaaddee ee qquuaalliiddaaddee ee ssee aatteennddeemm àà ffiinnaalliiddaaddee qquuee ddeelleess nnaattuurraallmmeennttee,, ssee eessppeerraa,, eemmiittiinnddoo
tteerrmmooss ddee rreecceebbiimmeennttoo ee aapprroovvaaççããoo ((lliiqquuiiddaaççããoo))..

88..22.. EEnntteennddee--ssee ccoommoo FFiissccaall ddaa AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss oo((ss)) SSeerrvviiddoorr((eess)) //FFuunncciioonnáárriiooss
ddeevviiddaammeennttee ddeessiiggnnaaddooss ppaarraa aaccoommppaannhhaammeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo ddoo pprreesseennttee tteerrmmoo..

88..33.. TTooddaass aass ooccoorrrrêênncciiaass qquuee vviieerreemm aa pprreejjuuddiiccaarr oo aannddaammeennttoo ddaa pprreesseennttee AAttaa,, ddeevveerrããoo sseerr
ccoommuunniiccaaddaass iimmeeddiiaattaammeennttee ee ppoorr eessccrriittoo,, àà SSeeccrreettaarriiaa ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo ee PPllaanneejjaammeennttoo qquuee
pprroocceeddeerráá aa aabbeerrttuurraa ddee pprroocceessssoo ccoommppeetteennttee..

88..33..11.. AAnntteess ddee ccoommuunniiccaarr àà SSeeccrreettaarriiaa ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo ee PPllaanneejjaammeennttoo,, oo sseerrvviiddoorr ddeessiiggnnaaddoo
ppooddeerráá,, pprriimmeeiirraammeennttee,, ccoommuunniiccaarr ooffiicciiaallmmeennttee aa eemmpprreessaa ssoobbrree oo pprroobblleemmaa ooccoorrrriiddoo,, ddeetteerrmmiinnaannddoo
oo pprraazzoo ppaarraa aa ddeeffeessaa.. FFiinnddoo eessssee pprraazzoo,, ccoomm oouu sseemm êêxxiittoo nnaa rreessppoossttaa,, eennvviiaarráá,, eennttããoo,, ttaall
ccoommuunniiccaaççããoo aaoo DDJJMM ((DDeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo ddoo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee ))..



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Departamento de Compras e Licitações

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC
www.paial.sc.gov.br

88..44.. CCoonnssttaattaannddoo--ssee oo rreecceebbiimmeennttoo ppeelloo FFiissccaall,, oo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee ddee PPAAIIAALL,, eeffeettuuaarráá oo
ppaaggaammeennttoo àà eemmpprreessaa rreeggiissttrraaddaa eemm AAttaa,, eemm aattéé 3300 ((ttrriinnttaa)) ddiiaass aappóóss oo rreecceebbiimmeennttoo ddeeffiinniittiivvoo,,
mmeeddiiaannttee aa aapprreesseennttaaççããoo ee aacceeiittaaççããoo ddaa NNoottaa FFiissccaall // FFaattuurraa,, ccoonntteennddoo oo nnúúmmeerroo ddoo EEmmppeennhhoo aa
qquuee ssee rreeffeerree ee aassssiinnaattuurraa ddoo rreessppoonnssáávveell ppeelloo rreecceebbiimmeennttoo..

88..55.. OO ppaaggaammeennttoo ssoommeennttee ssee ddaarráá aappóóss oo rreecceebbiimmeennttoo ddeeffiinniittiivvoo,, aatteessttaaddoo nnaa NNoottaa FFiissccaall // FFaattuurraa
ppeelloo rreessppoonnssáávveell,, ee aappóóss ccoommpprroovvaaddoo aa aaddiimmppllêênncciiaa jjuunnttoo aaoo FFGGTTSS ee IINNSSSS,, àà TTeessoouurraarriiaa,, ppaarraa ooss
pprroocceeddiimmeennttooss qquuee ccuullmmiinnaamm nnoo ppaaggaammeennttoo àà eemmpprreessaa rreeggiissttrraaddaa eemm AAttaa..

88..66.. AA eemmpprreessaa rreeggiissttrraaddaa eemm AAttaa ddeevveerráá mmaanntteerr--ssee rreegguullaarr jjuunnttoo aaooss óórrggããooss eelleennccaaddooss nnoo ssuubbiitteemm
aanntteerriioorr ee mmaanntteerr aass mmeessmmaass ccoonnddiiççõõeess hhaabbiilliittaattóórriiaass ddeessttee cceerrttaammee,, ssoobb ppeennaa ddee rreetteennççããoo ddoo
ppaaggaammeennttoo ee//oouu rreesscciissããoo ccoonnttrraattuuaall..

88..77.. CCaabbeerráá aaoo DDeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoommpprraass aa aavveerriigguuaaççããoo ddaa rreegguullaarriiddaaddee ddaa ccoonnttrraattaaddaa,,
pprriinncciippaallmmeennttee eemm rreellaaççããoo aaooss rreeccoollhhiimmeennttooss ttrraabbaallhhiissttaass ((FFGGTTSS)),, pprreevviiddeenncciiáárriioo ((IINNSSSS))..

88..88.. HHaavveennddoo eerrrroo nnaa NNoottaa FFiissccaall // FFaattuurraa oouu oouuttrraa cciirrccuunnssttâânncciiaa ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddaa EEMMPPRREESSAA
ddeetteennttoorraa ddaa AAttaa qquuee ddeessaapprroovvee aa lliiqquuiiddaaççããoo ddaa ddeessppeessaa,, aa mmeessmmaa ffiiccaarráá ppeennddeennttee ee oo ppaaggaammeennttoo
ssuussttaaddoo aattéé qquuee sseejjaamm pprroovviiddeenncciiaaddaass aass mmeeddiiddaass ssaanneeaaddoorraass nneecceessssáárriiaass..

88..99.. CCaassoo hhaajjaa ddeesseeqquuiillííbbrriioo eeccoonnôômmiiccoo--ffiinnaanncceeiirroo,, ppooddeerráá hhaavveerr rreevviissããoo nnaa AATTAA ddeessddee qquuee,,
ooccoorrrraamm ffaattooss iinnééddiittooss qquuee rreefflliittaamm ddiirreettaammeennttee nnaass ccoonnddiiççõõeess ppaaccttuuaaddaass,, oouu sseejjaa,, aa rreevviissããoo
ccoonnttrraattuuaall ddeevveerráá sseerr bbaasseeaaddaa eemm aaccoonntteecciimmeennttoo iimmpprreevviissíívveell ee iinneevviittáávveell,, oouu ssee pprreevviissíívveell,, ddee
ccoonnsseeqqüüêênncciiaass iinnccaallccuulláávveeiiss.. AA áálleeaa oorrddiinnáárriiaa,, qquuee iimmpplliiccaa uumm eennccaarrggoo pprreevviissíívveell oouu ssuuppoorrttáávveell,, ppoorr
ssii ssóó,, nnããoo aauuttoorriizzaa aa rreevviissããoo ccoonnttrraattuuaall.. AA rreevviissããoo ccoonnttrraattuuaall ddeevveerráá sseerr ccoommpprroovvaaddaa ppeellaa ccoonnttrraattaaddaa
aattrraavvééss ddee ddooccuummeennttooss ee ffuunnddaammeennttaaççããoo lleeggaall ffoorrmmaall,, ppooddeennddoo aa mmeessmmaa sseerr ddeeffeerriiddaa aappóóss
aannuuêênncciiaa ddoo FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSAAÚÚDDEE DDEE PPAAIIAALL..

88..1100.. OO vvaalloorr ttoottaall eessttiimmaaddoo ddeessttaa AAttaa ppooddeerráá sseerr uuttiilliizzaaddoo iinntteeggrraallmmeennttee oouu nnããoo,, ccoonnffoorrmmee aa
nneecceessssiiddaaddee ddoo FFUUNNDDOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSAAÚÚDDEE DDEE PPAAIIAALL..

99.. DDAASS CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS DDEE EENNTTRREEGGAA EE RREECCEEBBIIMMEENNTTOO DDOOSS PPRROODDUUTTOOSS

99..11.. AA eennttrreeggaa ddooss pprroodduuttooss ddeevveerráá sseerr eeffeettuuaaddaa sseemmpprree qquuee ssoolliicciittaaddaa,, ee nnããoo sseerrããoo ttoolleerraaddooss
aattrraassooss sseemm jjuussttiiffiiccaattiivvaass pprréévviiaass,, ddeevveennddoo ooss mmeessmmooss sseerreemm eennttrreegguueess ee ssuubbssttiittuuííddooss nnuumm pprraazzoo
ddee aattéé 0055 ((cciinnccoo)) ddiiaass aappóóss aa ddeevviiddaa ccoommuunniiccaaççããoo//ssoolliicciittaaççããoo..

99..22.. SSee aa ddeetteennttoorraa ccoomm pprreeççoo rreeggiissttrraaddoo eemm pprriimmeeiirroo lluuggaarr nnããoo rreecceebbeerr oouu nnããoo rreettiirraarr aa NNoottaa ddee
EEmmppeennhhoo oouu OOrrddeemm ddee FFoorrnneecciimmeennttoo,, nnoo pprraazzoo ddee 0022 ((ddooiiss)) ddiiaass úútteeiiss,, ccoonnttaaddoo ddaa ddaattaa ddaa
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ccoonnvvooccaaççããoo,, oo FFUUNNDDOO ccoonnvvooccaarráá aa eemmpprreessaa ccoomm pprreeççoo rreeggiissttrraaddoo eemm sseegguunnddoo lluuggaarr,, ppaarraa eeffeettuuaarr
oo ffoorrnneecciimmeennttoo,, aaoo pprreeççoo ddoo pprriimmeeiirroo ccllaassssiiffiiccaaddoo,, ee aassssiimm ppoorr ddiiaannttee qquuaannttoo ààss ddeemmaaiiss ddeetteennttoorraass,,
sseennddoo aapplliiccaaddaass ààss ffaallttoossaass aass ppeennaalliiddaaddeess ddeessccrriittaass nnoo iitteemm 1100..

99..33..11.. SSeerráá ddaaddoo ccoommoo rreettiirraaddaa // rreecceebbiiddaa,, aa NNoottaa ddee EEmmppeennhhoo oouu OOrrddeemm ddee FFoorrnneecciimmeennttoo eennvviiaaddaa
vviiaa ffaacc--ssiimmiillee,, ee--mmaaiill ee oouuttrroo mmeeiioo eelleettrrôônniiccoo ddee eennvviioo..

99..44.. OOss pprroodduuttooss oobbjjeettoo ddeessttaa lliicciittaaççããoo ddeevveerrããoo sseerr eennttrreegguueess aaccoommppaannhhaaddooss ddee NNoottaass FFiissccaaiiss
ddiissttiinnttaass,, oouu sseejjaa,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa NNoottaa ddee EEmmppeennhhoo oouu OOrrddeemm ddee FFoorrnneecciimmeennttoo,, ccoonnssttaannddoo oo
nnúúmmeerroo ddaa AAttaa ddee RReeggiissttrroo ddee PPrreeççooss,, oo pprroodduuttoo,, oo vvaalloorr uunniittáárriioo,, aa qquuaannttiiddaaddee,, oo vvaalloorr ttoottaall ee oo
llooccaall ddaa eennttrreeggaa,, aalléémm ddaass ddeemmaaiiss eexxiiggêênncciiaass lleeggaaiiss..

99..55.. CCaaddaa ffoorrnneecciimmeennttoo ssoommeennttee sseerráá ccoonnssiiddeerraaddoo ccoonncclluuííddoo mmeeddiiaannttee aa eemmiissssããoo ddee TTeerrmmoo ddee
RReecceebbiimmeennttoo DDeeffiinniittiivvoo ((lliiqquuiiddaaççããoo))..

99..66.. OO pprraazzoo ppaarraa aa eemmiissssããoo ddoo TTeerrmmoo ddee RReecceebbiimmeennttoo DDeeffiinniittiivvoo ((lliiqquuiiddaaççããoo)) sseerráá ddee aattéé 1100 ((ddeezz))
ddiiaass,, ccoonnttaaddooss ddoo rreecceebbiimmeennttoo pprroovviissóórriioo..

99..77..11.. OO rreecceebbiimmeennttoo ddeeffiinniittiivvoo ddoo oobbjjeettoo ddeessttaa AAttaa,, nnããoo eexxiimmee oo ffoorrnneecceeddoorr ddee sseerr rreessppoonnssaabbiilliizzaaddoo,,
ddeennttrroo ddaass ppeennaalliiddaaddeess pprreevviissttaass nnaa LLeeii 88..666666//9933 ee aalltteerraaççõõeess,, ppeellaa mmáá qquuaalliiddaaddee qquuee vveennhhaa aa sseerr
ccoonnssttaattaaddaa dduurraannttee oo uussoo,, ddeennttrroo ddoo pprraazzoo ddee vvaalliiddaaddee,, ddooss pprroodduuttooss ffoorrnneecciiddooss..

1100.. DDAASS SSAANNÇÇÕÕEESS

1100..11.. OO aattrraassoo iinnjjuussttiiffiiccaaddoo nnaa eennttrreeggaa ddoo oobbjjeettoo ccoonnttrraattaaddoo,, iimmpplliiccaa nnoo ppaaggaammeennttoo ddee mmuullttaa ddee 11%%
((uumm ppoorr cceennttoo)) ppoorr ddiiaa ddee aattrraassoo,, lliimmiittaaddaa aa 1100%% ((ddeezz ppoorr cceennttoo)),, ccaallccuullaaddaa ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ppaarrcceellaa
eemm aattrraassoo oouu ddaa nnoottaa ddee eemmppeennhhoo,, iisseennttaannddoo eemm ccoonnsseeqquuêênncciiaa oo FFUUNNDDOO ddee qquuaaiissqquueerr aaccrréésscciimmooss,,
ssoobb qquuaallqquueerr ttííttuulloo,, rreellaattiivvooss aaoo ppeerrííooddoo eemm aattrraassoo..

1100..22 HHaavveennddoo aattrraassoo ddee ppaaggaammeennttoo,, ppaaggaarráá oo FFUUNNDDOO àà ddeetteennttoorraa mmuullttaa ccoorrrreessppoonnddeennttee aa 11%% ((uumm
ppoorr cceennttoo)) ppoorr ddiiaa ddee aattrraassoo,, lliimmiittaaddaa aa 1100%% ((ddeezz ppoorr cceennttoo)) ddoo vvaalloorr ddaa ppaarrcceellaa eemm aattrraassoo..

1100..33 AA iinneexxeeccuuççããoo ppaarrcciiaall ddoo aajjuussttee oouu aa eexxeeccuuççããoo ppaarrcciiaall eemm ddeessaaccoorrddoo ccoomm aa pprreesseennttee AAttaa,,
iimmpplliiccaa nnoo ppaaggaammeennttoo ddee mmuullttaa ddee 1100%% ((ddeezz ppoorr cceennttoo)) ccaallccuullaaddaa ssoobbrree oo vvaalloorr ddaa ppaarrcceellaa
iinneexxeeccuuttaaddaa oouu eexxeeccuuttaaddaa eemm ddeessaaccoorrddoo..

1100..44 AA iinneexxeeccuuççããoo ttoottaall ddoo aajjuussttee oouu eexxeeccuuççããoo ttoottaall eemm ddeessaaccoorrddoo ccoomm aa pprreesseennttee AAttaa,, iimmpplliiccaa nnoo
ppaaggaammeennttoo ddee mmuullttaa ddee 2200%% ((vviinnttee ppoorr cceennttoo)),, ccaallccuullaaddaa ssoobbrree oo vvaalloorr ttoottaall ddoo ccoonnttrraattoo ee//oouu ddaa nnoottaa
ddee eemmppeennhhoo..
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1100..55 AA rreeccuussaa iinnjjuussttiiffiiccaaddaa ddaa eemmpprreessaa vveenncceeddoorraa eemm aassssiinnaarr aa AAttaa,, aacceeiittaarr oouu rreettiirraarr aa NNoottaa ddee
EEmmppeennhhoo,, ppaarraa eeffeeiittooss ddee aapplliiccaaççããoo ddee mmuullttaa,, eeqquuiivvaallee àà iinneexxeeccuuççããoo ttoottaall ddaa ssuuaa oobbrriiggaaççããoo..

1100..66 AA aapplliiccaaççããoo ddee mmuullttaa,, aa sseerr ddeetteerrmmiinnaaddaa ppeelloo FFUUNNDDOO,, aappóóss rreegguullaarr pprroocceeddiimmeennttoo qquuee ggaarraannttaa
aa pprréévviiaa ddeeffeessaa ddaa eemmpprreessaa iinnaaddiimmpplleennttee,, nnããoo eexxcclluuii aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee aapplliiccaaççããoo ddaa ssaannççããoo
pprreevviissttaa nnoo aarrtt.. 77ºº ddaa LLeeii 1100..552200//0022 ee aalltteerraaççõõeess..

1111.. DDOO CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO DDOOSS PPRREEÇÇOOSS RREEGGIISSTTRRAADDOOSS

1111..11 OOss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ppooddeerrããoo sseerr ccaanncceellaaddooss nnooss sseegguuiinntteess ccaassooss::

1111..11..11.. PPeelloo FFUUNNDDOO,, qquuaannddoo::

II -- aa ddeetteennttoorraa ddeessccuummpprriirr aass ccoonnddiiççõõeess ddaa aattaa ddee rreeggiissttrroo ddee pprreeççooss;;

aa)) NNeennhhuummaa ssaannççããoo sseerráá aapplliiccaaddaa sseemm oo ddeevviiddoo pprroocceessssoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo,, aasssseegguurraaddaa aa ddeeffeessaa
pprréévviiaa ddoo iinntteerreessssee ee rreeccuurrssoo nnooss pprraazzooss ddeeffiinniiddooss eemm lleeii,, sseennddoo--llhheess ffrraannqquueeaaddaa vviissttaa aaoo pprroocceessssoo..

bb)) ““QQuueemm ccoonnvvooccaaddoo ddeennttrroo ddoo pprraazzoo ddee vvaalliiddaaddee ddaa ssuuaa pprrooppoossttaa nnããoo cceelleebbrraarr oo ccoonnttrraattoo,,
ddeeiixxaarr ddee eennttrreeggaarr oouu aapprreesseennttaarr ddooccuummeennttaaççããoo ffaallssaa eexxiiggiiddaa ppaarraa oo cceerrttaammee,, eennsseejjaarr oo
rreettaarrddaammeennttoo ddaa eexxeeccuuççããoo ddee sseeuu oobbjjeettoo,, nnããoo mmaannttiivveerr aa pprrooppoossttaa,, ffaallhhaarr oouu ffrraauuddaarr nnaa
eexxeeccuuççããoo ddoo ccoonnttrraattoo,, ccoommppoorrttaarr--ssee ddee mmooddoo iinniiddôônneeoo oouu ccoommeetteerr ffrraauuddee ffiissccaall ffiiccaarráá,,
iimmppeeddiiddoo ddee lliicciittaarr ee ccoonnttrraattaarr ccoomm aa UUnniiããoo,, EEssttaaddooss,, DDiissttrriittoo FFeeddeerraall oouu FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee
SSaaúúddee ss ee,, sseerráá ddeessccrreeddeenncciiaaddoo nnoo SSiiccaaff oouu nnooss ssiisstteemmaass ddee ccaaddaassttrraammeennttoo ddee ffoorrnneecceeddoorreess
aa qquuee ssee rreeffeerree oo iinncciissoo XXIIVV ddoo aarrtt.. 44ºº ddaa LLeeii 1100..552200//0022,, ppeelloo pprraazzoo ddee aattéé 55 ((cciinnccoo)) aannooss””..

IIII -- aa ddeetteennttoorraa nnããoo rreettiirraarr aa nnoottaa ddee eemmppeennhhoo oouu iinnssttrruummeennttoo eeqquuiivvaalleennttee nnoo pprraazzoo eessttaabbeelleecciiddoo,,
sseemm jjuussttiiffiiccaattiivvaa aacceeiittáávveell;;

IIIIII -- aa ddeetteennttoorraa ddeerr ccaauussaa àà rreesscciissããoo aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddee ccoonnttrraattoo ddee ffoorrnneecciimmeennttoo;;

IIVV -- eemm qquuaallqquueerr hhiippóótteessee ddee iinneexxeeccuuççããoo ttoottaall oouu ppaarrcciiaall ddoo ccoonnttrraattoo ddee ffoorrnneecciimmeennttoo;;

VV -- ooss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ssee aapprreesseennttaarreemm ssuuppeerriioorreess aaooss pprraattiiccaaddooss nnoo mmeerrccaaddoo,, ee nnããoo hhoouuvveerr
aaccoorrddoo qquuaannttoo àà ssuuaa aattuuaalliizzaaççããoo::

VVII -- ppoorr rraazzõõeess ddee iinntteerreessssee ppúúbblliiccoo,, ddeevviiddaammeennttee ffuunnddaammeennttaaddaass;;

1111..11..22 PPeellaa ddeetteennttoorraa ddaa aattaa,, mmeeddiiaannttee ssoolliicciittaaççããoo ppoorr eessccrriittoo,, qquuaannddoo::
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II -- ooss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ssee aapprreesseennttaarreemm iinnffeerriioorreess aaooss pprraattiiccaaddooss nnoo mmeerrccaaddoo,, ee nnããoo hhoouuvveerr
aaccoorrddoo qquuaannttoo àà ssuuaa aattuuaalliizzaaççããoo;;

IIII -- ccoommpprroovvaarr aa iimmppoossssiibbiilliiddaaddee ddee eexxeeccuuttaarr oo ccoonnttrraattoo ddee aaccoorrddoo ccoomm aa aattaa ddee rreeggiissttrroo ddee pprreeççooss..

1111..22.. NNaass hhiippóótteesseess pprreevviissttaass nnoo ssuubbiitteemm 1111..11..11,, aa ccoommuunniiccaaççããoo ddoo ccaanncceellaammeennttoo ddee pprreeççoo
rreeggiissttrraaddoo sseerráá ppuubblliiccaaddaa nnoo JJoorrnnaall OOffiicciiaall ddoo EEssttaaddoo ddee SSaannttaa CCaattaarriinnaa jjuunnttaannddoo--ssee oo ccoommpprroovvaannttee
aaoo eexxppeeddiieennttee qquuee ddeeuu oorriiggeemm aaoo rreeggiissttrroo..

1111..33.. AA ddeetteennttoorraa ddaa aattaa ppooddeerráá ssoolliicciittaarr oo ccaanncceellaammeennttoo ddoo rreeggiissttrroo ddoo pprreeççoo aattrraavvééss ddee
rreeqquueerriimmeennttoo aa sseerr pprroottooccoollaaddoo nnoo SSeettoorr ddee CCoommpprraass ee LLiicciittaaççõõeess,, ddee sseegguunnddaa àà sseexxttaa ffeeiirraa eemm
hhoorráárriioo nnoorrmmaall ddee eexxppeeddiieennttee..

1111..33..11.. CCaassoo nnããoo vveerriiffiiqquuee ffuunnddaammeennttaaççããoo eemm ssuuaa ssoolliicciittaaççããoo,, aa ddeetteennttoorraa ssuujjeeiittaarr--ssee--áá ààss ssaannççõõeess
aaddmmiinniissttrraattiivvaass pprreevviissttaass nnaa pprreesseennttee,, sseennddoo aasssseegguurraaddoo àà mmeessmmaa oo ccoonnttrraaddiittóórriioo ee aa aammppllaa ddeeffeessaa..

1111..44.. CCaanncceellaaddaa aa AAttaa eemm rreellaaççããoo aa uummaa ddeetteennttoorraa,, ppooddeerráá sseerr ccoonnvvooccaaddaa aaqquueellaa ccoomm ccllaassssiiffiiccaaççããoo
iimmeeddiiaattaammeennttee ssuubbsseeqqüüeennttee,, ssee rreeggiissttrraaddoo mmaaiiss ddee uumm pprreeççoo,, ppaarraa ffoorrnneecceerr aaoo pprreeççoo ddoo pprriimmeeiirroo
ccllaassssiiffiiccaaddoo..

1111..55.. OOccoorrrreennddoo ccaanncceellaammeennttoo ddoo rreeggiissttrroo ddee pprreeççooss ppeelloo FFUUNNDDOO,, aa eemmpprreessaa ddeetteennttoorraa sseerráá
ccoommuunniiccaaddaa ppoorr ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa ccoomm aavviissoo ddee rreecceebbiimmeennttoo..

1111..55..11.. NNoo ccaassoo ddee sseerr iiggnnoorraaddoo,, iinncceerrttoo oouu iinnaacceessssíívveell,, oo eennddeerreeççoo ddaa ddeetteennttoorraa,, aa ccoommuunniiccaaççããoo
sseerráá ffeeiittaa aattrraavvééss ddoo QQuuaaddrroo ddee AAvviissooss ee nnoo ssiittee OOffiicciiaall ddoo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee::
wwwwww..ppaaiiaall..sscc..ggoovv..bbrr,, ccoonnssiiddeerraannddoo--ssee ccaanncceellaaddoo oo pprreeççoo rreeggiissttrraaddoo aa ppaarrttiirr ddaa ppuubblliiccaaççããoo..

1122.. DDAA PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE

1122..11 OOss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss nnaa AAttaa sseerrããoo ppuubblliiccaaddooss ttrriimmeessttrraallmmeennttee,, nnoo QQuuaaddrroo ddee AAvviissooss ddoo FFuunnddoo
MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee ee nnoo ssiittee wwwwww..ppaaiiaall..sscc..ggoovv..bbrr..

1133.. DDAA RREEVVIISSÃÃOO DDOOSS PPRREEÇÇOOSS EE DDOO EEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO EECCOONNÔÔMMIICCOO--FFIINNAANNCCEEIIRROO

1133..11.. SSee hhoouuvveerr ddeesseeqquuiillííbbrriioo ddaa eeqquuaaççããoo eeccoonnôômmiiccoo--ffiinnaanncceeiirraa iinniicciiaall ddaa aattaa,, ooss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss
ppooddeerrããoo sseerr rreevviissttooss,, aa qquuaallqquueerr tteemmppoo..

1133..11..11.. CCoommpprroovvaaddoo oo ddeesseeqquuiillííbbrriioo,, aa rreevviissããoo ddooss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ppooddeerráá sseerr eeffeettuuaaddaa ppoorr
iinniicciiaattiivvaa ddoo FFUUNNDDOO oouu mmeeddiiaannttee ssoolliicciittaaççããoo ddaa eemmpprreessaa ddeetteennttoorraa,, ddeessddee qquuee aapprreesseennttaaddaass aass
ddeevviiddaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass..
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1133..11..22.. EEmm qquuaallqquueerr hhiippóótteessee ooss pprreeççooss ddeeccoorrrreenntteess ddee rreevviissããoo nnããoo uullttrraappaassssaarrããoo ooss pprraattiiccaaddooss nnoo
mmeerrccaaddoo..

1133..33.. PPaarraa ssee hhaabbiilliittaarr àà rreevviissããoo ddooss pprreeççooss,, oo iinntteerreessssaaddoo ddeevveerráá ffoorrmmuullaarr ppeeddiiddoo ddiirriiggiiddoo aaoo
SSeeccrreettáárriioo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee,, mmeeddiiaannttee rreeqquueerriimmeennttoo pprroottooccoollaaddoo,, nnoo pprraazzoo ddee aattéé 1100 ((ddeezz)) ddiiaass
ccoonnttaaddooss ddaa ddaattaa ddaa ooccoorrrrêênncciiaa ddoo ffaattoo mmoottiivvaaddoorr ddoo ddeesseeqquuiillííbbrriioo,, ddeevviiddaammeennttee ffuunnddaammeennttaaddoo,, ee
aaccoommppaannhhaaddoo ddooss sseegguuiinntteess ddooccuummeennttooss::

II -- PPllaanniillhhaa ddee ccoommppoossiiççããoo ddoo nnoovvoo pprreeççoo,, ccoomm ooss mmeessmmooss eelleemmeennttooss ffoorrmmaaddoorreess ddooss pprreeççooss
oorriiggiinnaallmmeennttee rreeggiissttrraaddooss ddeevviiddaammeennttee aassssiinnaaddaa ssoobbrree ccaarriimmbboo ddaa eemmpprreessaa;;

IIII -- CCóóppiiaa aauutteennttiiccaaddaa ddaa((ss)) NNoottaa((ss)) FFiissccaall((iiss)) ddooss eelleemmeennttooss ffoorrmmaaddoorreess ddoo nnoovvoo pprreeççoo..

1133..44.. SSeennddoo pprroocceeddeennttee oo rreeqquueerriimmeennttoo ddaa eemmpprreessaa ddeetteennttoorraa ddaa aattaa,, oo eeqquuiillííbbrriioo eeccoonnôômmiiccoo--
ffiinnaanncceeiirroo sseerráá ccoonncceeddiiddoo aa ppaarrttiirr ddaa ddaattaa ddoo pprroottooccoolloo ddoo ppeeddiiddoo..

1133..44..11.. AA ddeetteennttoorraa ddaa AAttaa nnããoo ppooddeerráá iinntteerrrroommppeerr oo ffoorrnneecciimmeennttoo dduurraannttee oo ppeerrííooddoo ddee ttrraammiittaaççããoo
ddoo pprroocceessssoo ddee rreevviissããoo ddee pprreeççoo..

2222.. DDAA VVIIGGÊÊNNCCIIAA

2222..11.. EEssttaa AAttaa tteerráá vviiggêênncciiaa ppeelloo ppeerrííooddoo ddee 1122 ((ddoozzee)) mmeesseess..

1155.. DDAASS DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS FFIINNAAIISS

1155..11.. IInntteeggrraamm eessttaa AAttaa,, aa rreellaaççããoo ddooss pprreeççooss rreeggiissttrraaddooss ppeellooss ddeemmaaiiss pprrooppoonneenntteess,, aattéé oo 33ºº
ccllaassssiiffiiccaaddoo,, ee oo nnoommee ddaass rreessppeeccttiivvaass eemmpprreessaass..

1155..22.. FFiiccaa eelleeiittoo oo ffoorroo ddaa CCoommaarrccaa ddee IIttaa-- SSCC,, ppaarraa ddiirriimmiirr eevveennttuuaaiiss ddúúvviiddaass ee//oouu ccoonnfflliittooss
oorriiggiinnaaddooss ppeellaa pprreesseennttee AAttaa,, ccoomm rreennúúnncciiaa aa qquuaaiissqquueerr oouuttrrooss ppoorr mmaaiiss pprriivviilleeggiiaaddooss qquuee ppoossssaamm
ttrraadduuzziirr..

1155..33.. OOss ccaassooss oommiissssooss sseerrããoo rreessoollvviiddooss ddee aaccoorrddoo ccoomm aa LLeeii FFeeddeerraall nnoo.. 88..666666//9933 ee aalltteerraaççõõeess
ppoosstteerriioorreess,, ee ddeemmaaiiss nnoorrmmaass aapplliiccáávveeiiss..

MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE PPAAIIAALL,, EESSTTAADDOO DDEE SSAANNTTAA CCAATTAARRIINNAA,, EEMM ______ DDEE __________ DDEE ________..

VVOOLLNNEEII DDIIOOGGOO DDEE PPEELLEEGGRRIINN
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GGeessttoorr ddoo FFuunnddoo MMuunniicciippaall ddee SSaaúúddee

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DDeetteennttoorraa ddaa AAttaa

TTeesstteemmuunnhhaass::

11)) ______________________________________________________________
22))______________________________________________________________


