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LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 

 

PROCESSO 

 

Nº 008/2020 

OBJETO 
Aquisição de Equipamento para Ultrassonografia, a fim 

de suprir as necessidades da FMS. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO 

 

MENOR PREÇO POR ITEM 

ENVIO DAS PROPOSTAS 

A PARTIR 

Data: 25/09/2020 até as 09:00 horas do dia 07/10/2020 

Local: http://www.portaldecompraspublicas.com.br 

ABERTURA DA SESSÃO 
Data: 07/10/2020 

Hora: 09:30 min. – Horário de Brasília 

TELEFONE 

FAX 

(49)3451-0045 

(49)3451-0045 

 

 

ENDEREÇO 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br 

FORMA DE 

FORNECIMENTO 
ENTREGA ÚNICA 

 
CNPJ 

 
11.399.310/0001-47 
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licitacao@paial.sc.gov.br 
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1 - DO OBJETO 

1 - DA PARTICIPAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
A Secretaria Municipal de  Saúde Paial SC torna público que realizará licitação 

na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido 

pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, para Aquisição de 

Equipamento para Ultrassonografia, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I), Processo 

008/2020, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital. 

 

 

1.1. O presente PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço por ITEM, tem por objeto a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ULTRASSONOGRAFIA, seguindo as 

especificações constantes no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual é parte 

integrante deste edital. 

 
Parágrafo Único – Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços 

deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos componentes, de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, ANVISA, 

NBR etc. 

 

 

1.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que atendam a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiverem 

devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

 

1.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas noEdital. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2 - DO CREDENCIAMENTO 

1.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

podendo ser exigida a comprovação a qualquertempo. 

 

1.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrarem em regime de 

concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução,liquidação. 

 

1.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas. 

 

1.6. Não será admitida a participação de empresas consorciadas, nem empresa ou sociedade 

estrangeira, bem como sociedades cooperativas de mão deobra. 

 

1.7. A retirada do Edital poderá ser efetuada através dos sites: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ewww.paial.sc.gov.br ou diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura municipal, situada na Rua Goiás, nº. 400, 

bairro Centro em Paial - SC, no horário das 08h00min horas às 11h30min horas e 13h00 às 

17h30 horas as expensas dointeressado. 

 

 

2.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site:http://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

2.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistemaeletrônico. 

2.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a 

responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregãoeletrônico. 

 

2.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 

do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria Municipal de Saúde de Paial -SC, 

promotordalicitação,responsabilidadeporeventuaisdanosdecorrentesdeusoindevidoda 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.paial.sc.gov.br/
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3 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

senha, ainda que por terceiros. 
 
 

 

A documentação exigida diz respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e às 

qualificações técnicas e econômico-financeiras. 

 

3.1. Documentos referentes à HabilitaçãoJurídica 

 
3.1.1. Empresa Individual: Registrocomercial. 

 
3.1.2. Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na JuntaComercial. 

 

3.1.3. Sociedade por Ações: Documentos de eleição dos atuais administradores, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “3.1.2.”, destesubitem. 

 

3.1.4. Sociedade Civil: Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria emexercício. 

 

3.1.5. Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no País: Decreto de autorização 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade oexigir. 

 

3.2. Documentos referentes à RegularidadeFiscal: 

 
3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ). 

 

3.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto docertame. 

 

3.2.3. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta dívida ativa da 

União e ContribuiçõesFederais). 

 

3.2.4. Certidão de regularidade com a FazendaEstadual. 
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3.2.5. Certidão de regularidade com a Procuradoria Geral do Estado quanto à Dívida Ativa do 

Estado – exclusiva para estados que emitem separada da certidão relativa ao item3.2.4. 

 

3.2.6. Certidão de regularidade com a FazendaMunicipal. 

 
3.2.7. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 

3.2.8. Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas. 

 
3.3. Documentos referentes à QualificaçãoTécnica: 

 
3.3.1. Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgãocompetente; 

 
3.3.2. Alvará de Licença Sanitário, emitido pelo órgão competente (Estadual ou Municipal), 

para comercializar e vender materiais similares ao objeto destecertame. 

 

3.3.3. Atestado de Capacidade Técnica emitido por entidade pública ou privada, que comprove 

que o fornecedor atende as exigências desseedital. 

 

3.3.4. Registro do equipamento ofertado naANVISA/MS; 

 
3.4. Documentos referentes à QualificaçãoEconômico-Financeira: 

 
3.4.1. Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 

Distribuidor da Sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais desessenta 

(60) dias à data da apresentação das propostas. 

 
3.5. Outrascomprovações: 

 
3.5.1. Declaração   subscrita   pelo   representante   legal,  assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração- (AnexoII). 

 

3.5.2. Declaração expressa firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal- (AnexoIII). 

 

3.5.3. Declaração, ME ou EPP, quanto ao interesse nos benefícios contidos na Lei 123/2006, 

para efeitos de licitação, quando e no que couber - (AnexoIV). 
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4 - HABILITAÇÃO 

5 - PROPOSTA 

3.5.4. Declaração expressa de não Inclusão ao § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.– 

(Anexo V). 

 
3.5.5. Declaração de plena aceitação aos Termos do Edital (AnexoVI). 

 
3.5.6. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, servidores públicos exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do 

artigo 9º da Lei 8.666/93 - AnexoVII). 

 

3.5.5. Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser apresentados em original ou 

em cópia autenticada por tabelião denotas. 

 

 

4.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá entregar os documentos, no 

prazo máximo de três (03) dias úteis após a disputa, entregues diretamente no setor de 

licitação, ou comprovar envio, dentro deste prazo, informando código de rastreio por e-mail, 

após este período se a empresa não enviar a documentação, a mesma será desclassificada sem 

prévioaviso. 

 

4.2. Serão aceitos documentos encaminhados via e-mail, desde que acompanhados de 

certificado de autenticidade digital, para o seguinte endereço:licitacao@paial.sc.gov.br 

 

§ 1º O envio deve ser feito de uma forma, ou de outra. Dessa forma, se encaminhados via 

Correios, não devem ser encaminhados via e-mail. 

 

§ 2º Caso enviados em mais de uma forma, serão considerados apenas aqueles que chegarem 

primeiro, sendo descartados os duplicados. 

4.3 Em caso de Equipamento de alto valor e/ou volume, a empresa deverá mandar a 

ficha de avaliação juntamente com o catálogo do produto ofertado, junto com a respectiva 

documentação, sob pena dedesclassificação. 
 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta elances. 

 

5.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

mailto:licitacao@paial.sc.gov.br
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6 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexão. 

 

5.3. A Proposta de Preços deverá consignar expressamente, o valor unitário por ITEM dos 

bens, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer 

despesa que venha a incidir sobre o preço dobem. 

5.4. O menor preço por ITEM será considerado para a fase delances. 

 
5.5. Apresentar cronograma com o prazo de entrega dos bens sehouver. 

 
5.6. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública doPregão. 

 

5.7. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência desteEdital. 

 
5.8 Os dados bancários da empresa deverão constar nas Propostas. 

 
5.9. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços ofertados 

até, no máximo, quatro casas decimais após avírgula. 

 

5.10. Prazo de entrega conforme o especificado no Termo deReferência. 

 
5.11. Não serão aceitos preços com mais de quatro dígitos após a vírgula, sendo a proposta 

desclassificada quanto ao respectivoitem. 

 

 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, 

com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita 

consonância com o Termo de Referência - Anexo I, desteEdital. 

 

6.2. Incumbirá aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios 

pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão dedesconexão. 

 

6.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 
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excluídos do certame peloPregoeiro. 

 

6.4. Serão consideradas aceitáveis as propostasque: 

6.4.1. Atendam a todos os termos desteEdital; 

6.4.2. Contenham preço compatível com os praticados nomercado. 
 

 

6.5. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do provedoreletrônico. 

 

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e 

registrado em primeiro lugar peloprovedor. 

 

6.7. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada à 

identificação do detentor do lance. 

 

6.8. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até vinte e 

cinco (25) minutos aleatoriamente determinado também, pelo sistema eletrônico, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção delances. 

 

6.9. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao 

Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim 

decidir sobre suaaceitação. 

 

6.10. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação  

expressa aosparticipantes. 

 

6.11. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e, o sistema 

permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances quando possível à retomada do 

certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão consideradosválidos. 

 

6.12. O Pregoeiro poderá suspender cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquermomento. 

 
6.13. Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP conforme a Lei Complementar nº. 
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123, de 14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram nessascategorias. 

6.14. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bemclassificada. 

 

6.15. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas - 

ME e Empresas de Pequeno Porte –EPP. 

 

6.16. O Sistema de Compras Eletrônicas informará às empresas que se enquadrarem como 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte –EPP. 

 

6.17. Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP melhor 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser 

apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob 

pena depreclusão. 

 

6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME e Empresas 

de Pequeno Porte – EPP que se encontrem no intervalo, será realizado sorteio eletrônico entre 

elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhoroferta. 

 

6.19. Não ocorrendo à contratação da Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

 

6.20. Na hipótese de não-contratação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – 

EPP, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte que apresentou a melhorproposta. 

 

6.21. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca 

da aceitação do lance de menorvalor. 

 

6.22. Em sendo habilitado, o Licitante será consideradovencedor. 
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8 - DO PAGAMENTO 

 

 
 

7.1. A nota fiscal deverá descrever as seguintesinformações. 

a) Valor unitário e valor total doproduto; 

b) Número da nota de empenho e do processo decompra; 

c) Dados bancários para depósito; 

d) Marca emodelo. 

 

 

8.1. O pagamento será realizado em 30 dias da liquidação da despesa, com a respectiva emissão 

da notaFiscal/Fatura. 

8.2. O objeto será pago, de forma parcial com recursos oriundos de emenda impositiva n. 1234 

da Secretaria de Estado e Saúde. 

8.2.1. A forma de pagamento referida no caput deste item é cláusula indisponível à 

licitante, sendo que qualquer outra forma de pagamento porventura disposta na proposta será 

desconsiderada. 

8.2.2.  Da origem do recurso: 

Dotação Orçamentária 2020: 

 Órgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Proj./Ativ. 1.020 Aquisição de Bens Móveis – FMS 

 01                4.4.90.00.00.00.00.00 0002 

 68               4.4.90.00.00.00.00.00 3544 

 69               4.4.90.00.00.00.00.00 3076  

 73               4.4.90.00.00.00.00.00 3555 

 

8.3. A forma de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde é por empenho. As faturas que 

não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua 

conferência à contratada, e seu tempo de tramitaçãodesconsiderado. 

 

8.4. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente 

entregues/realizados e atestados na forma deste instrumentoconvocatório. 

 

8.5. A Secretaria Municipal de Saúde poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, 

quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante 

vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos 

referidostributos. 

7 – DAS NOTAS FISCAIS 
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9 – DAS PENALIDADES 

10 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.6. Os preços serão fixos eirreajustáveis. 

8.6.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão 

de realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à 

espécie. 

 

8.7. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do 

relatórioderecebimento,devidamenteassinadoecarimbadopelofuncionárioresponsável,sendo que 

se dará da data de sua reapresentação. Deverão constar também na nota fiscal os dados bancários e 

número do empenho. 

 

 

A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na 

forma do artigo 86 e em conformidade á Lei 8.666/93: 

 

9.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, além de restar possibilitada a rescisão 

do contrato, poderão ser aplicada às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e 

nos artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93, observado o devido processolegal. 

 

9.2. Multa: 

 
9.2.1. De cinco pro cento (5%) sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA, relativa ao 

fornecimento, pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de 

legislaçãopertinente. 

9.2.2. De dez por cento (10%) sobre o valor total, atualizado da contratação nos casos 

de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 

contratado. 

9.2.3. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo 

gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o (s) eventual (is) 

prejuízo (s) sofrido pela Administração, observado o devidocontraditório. 

 

10.1. DecairádodireitodeimpugnaçãodostermosdoEditaldePregãoaquelequenãose 

manifestar em até dois (02) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do 

Pregão, apontado às falhas e irregularidades que o viciaram, a ser protocolado no setor 
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11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12 - OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL SC 

deprotocolo desta instituição ou encaminhado para o e-mail: licitacao@paial.sc.gov.br e 

juridico@paial.sc.gov.br 

 

10.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer 

Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas 

razões, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias úteis para apresentação das razões 

dorecurso,aserprotocoladonosetordeprotocolodestainstituiçãoouencaminhadoparaoe-

Maillicitacao@paial.sc.gov.br e juridico@paial.sc.gov.br, ficando os demais Licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente. 

 

10.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto aovencedor. 

 

10.4. Não serão aceitas como recursos as alegações que não se relacionem às razões indicadas 

pelo Licitante recorrente na sessão pública. 

 

10.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento. 

 

10.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao 

Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de Paial SC, Rua Goiás, 400, 

Centro. 

 

10.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, 

receberá tratamento de merainformação. 

 

 

11.1. A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços ora licitados conforme Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital. 

 

 

12.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos, necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, que a contratadasolicitar. 

 

12.2. Dar condições para as CONTRATADAS executarem o objeto deste contrato de acordo 

mailto:licitacao@paial.sc.gov.br
mailto:licitacao@paial.sc.gov.br%20e%20juridico@paial.sc.gov.br,
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13 – DAS PENALIDADES 

com os padrõesestabelecidos. 

 

12.3. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de competência especialmente designada 

para estefim. 

 

12.4. A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução 

do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dosserviços. 

 

12.5. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposiçõesestabelecidas. 

 
12.6. Efetuar os pagamentos na forma prevista na Lei Federal nº8.666/93. 

 

 

13.1. Em caso de desistência da proposta será imputada ao licitante vencedor multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor em que foi vencedor (total dos itens calculados pelo período de 

um ano), além da impossibilidade de contratar com a Administração por prazo de um (01)ano. 

 

13.2. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e prestação dos serviços, em período 

de até cinco dias, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do contrato (calculado pelo período de um ano) por dia deatraso. 

 

A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras 

sanções previstas na Lei nº 10520/02 c/c nº 8.666/93. 

 

13.3. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação 

ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 

aplicar as seguintessanções: 

I- advertência, por escrito, no caso de pequenasirregularidades; 

II- multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato (apurado pelo 

período de um ano), no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as 

exigências contratuais, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei e 

reconhecido pela autoridade competente, além das penalidades dos incisos III eIV; 

III- suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual 

sobrevierem prejuízos para aAdministração; 

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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14 - DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

13.4. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 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 pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo 

das multas previstas no edital e das demais cominaçõeslegais. 

 

 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório do 

Pregão. 

14.2. As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Licitações e Compras na Rua 

Goiás, 400, Centro, Paial SC no horário das 8h às 11h30 min e das 13h às 17h30min de 

segunda à sexta-feira, dirigida à autoridade subscritora doEdital. 

14.2.1. SerãoaceitaspetiçõesfeitasatravésdoPortalLicitatórioouatravésdoe-mail 

licitacao@paial.sc.gov.bre juridico@paial.sc.gov.br 

 

14.3. Nos eventuais atos de impugnações, pedidos de esclarecimentos ou providências, o 

interessado deverá obedecer ao procedimentoabaixo: 

I - somente serão válidos os documentosoriginais; 

II - quando encaminhados via FAX-SÍMILE ou MEIO ELETRÔNICO, esses 

documentos serão válidos por até 24 (vinte e quatro) horas, tempo em que o interessado 

deverá protocolar os documentos originais junto ao Setor de Licitações e Compas do 

Município de Paial SC. 

III - não protocolado na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

documentos. 

IV - será considerada a data de recebimento dos documentos originais junto ao 

protocolo do Setor de Licitações e Compras não a data de postagem, se enviado por 

correio ou outroserviço. 

V - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório será designada nova data para a 

realização docertame. 

VI - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos que afete a formulação das 

mailto:licitacao@paial.sc.gov.br
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15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

propostas o prazo de divulgação será restituído naíntegra. 

 

 

15.1. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 

com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 

de direção e de assessoramento de membros vinculados a estainstituição. 

 

15.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança dacontratação. 

 

15.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

 

15.4. A Secretaria Municipal de Saúde de Paial SC,  poderá revogar esta licitação por razões de 

interesse público, na forma do Art. 49 da Lei Federal nº8.666/93. 

 

15.5. Sempre que constar neste instrumento o termo “fiscalização”, este se refere à fiscalização 

a ser exercida por servidor ou comissão de servidores designados para este fim específico, que 

terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, bem como de controle da 

execuçãocontratual. 

 

15.6. A prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação sujeita o agente às 

sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Capítulo IV, SeçãoIII. 

15.7. São partes integrantes desteEdital: 

 
Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo. 

Anexo III – Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho. 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento MEI, ME ou EPP. 

Anexo V - Modelo de Declaração de Não Inclusão ao § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006. 
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Anexo VI – Modelo de Declaração de conhecimento e aceitação das informações. 

Anexo VII - Declaração Quadro de Pessoal. 

Anexo VIII – Modelo de Proposta Comercial. 

Anexo IX – Ficha de avaliação (Disponível nos sites: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e www.paial.sc.gov.br) 

Anexo X – Minuta Contratual. 

 
 

15.8. Será publicado no “site” do Município de Paial SC, todos os atos pertinentes a esta 

licitação, independente de qualquer outro tipo de notificação, que sejam passíveis de 

divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos interessados, resultado da fase 

de habilitação, classificação das propostas e nome do vencedor da licitação. Publicar-se-á a 

homologação da presente licitação, conformelegislação. 

15.8.1. A inserção mencionada no item anterior produzirá efeito de notificação dos 

licitantes quanto aos atos da administração no procedimento licitatório, para todos os fins 

Paial SC, 22 de setembro de 2020 

 

 

JANDIRA Maria Franz 

Secretária de Saúde 

 

 

 

 

Renan Vizzoto 

Pregoeiro 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

 

Dhonatan Renan Pommerening 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 46.461 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I 

TERMO DEREFERÊNCIA 

1. Objeto: Especificação Técnicas (características mínimas): 

 

Aquisição de 01 (um) equipamento/sistema de ultrassom completamente digital, plataforma Windows, 

com no mínimo 60.000 canais, para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em 

exames de medicina interna, obstetrícia / ginecologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo 

esquelético, etc.), vascular (cerebral, periférico, abdominal); cardiologia, transcraniano, teclado alfa 

numérico; plataforma para intervenção (biopsia), tela de matriz ativa para ajustes dos parâmetros de 

mínimo 10” (dez Polegada). 

 

Características do Monitor: 

a) Monitor colorido de LCD de alta resolução com no mínimo 17” (dezessete polegadas); com braço 

para ajuste de altura e angulação, definição mínima de 1024 x 768 com pelo menos 256 com pelo 

menos 256 tons de cinza, equipamentos com modos B e M. 

 

Características Doppler e imagens: 

Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), Dual B/B, M/D, 4B, Doppler/B, Tríplex simultâneo, 

dual, cine-loop, (pelo Menos 1500 frames/segundo), Power Doppler e Power Doppler Direcional e 

track-ball para manuseio de comandos na tela; software integrado ao equipamento, de alta velocidade 

para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em modo B e Doppler Colorido ou Power 

Doppler; capaz de processamento da imagem e de medidas. Doppler espectral com medidas automáticas 

e em tempo real, selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles 

para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo modos 

duplex e tríplex e inversão de imagem. Imagem Panorâmica com capacidade de realizar medidas, 

medições automáticas da espessura da camada intima-media nas artérias carótidas e em outros vasos 

superficiais. 

 

 

Análises necessárias 

a) Varredura vascular; 

b) OB/ Ginecológico; 

c) Urologia; 

d) Realizar medidas ou anotações em imagens armazenadas; 

e) Colorização do modo B, Modo M e Doppler Espectral; 

f) Cálculos automáticos e apresentação dos resultados na função Doppler espectral; 

g) Dual display em tempo real e simultâneo; 

h) Imagem de Segunda Harmônica de Tecido e Inversão de Pulso disponível em todos os transdutores; 

i) Software de composição espacial de imagens com feixes entrelaçados; 

j) Software para avaliação automática da camada média-intimal da carótida;  

k) Harmonização automática de ganho para o modo bidimensional (ganho geral, ganho de 

profundidade e ganho lateral) através de um botão e ajuste automático do espectro Doppler (escala e 

linha de base) também através de um botão. 

 

 

Possibilidades Futuras 

Possibilidade de atualizações futuras para outras funções quando necessário; sem necessidade de 
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atualização de hardware. 

 

Características de Armazenamento e Conectividade 

a) Exportar imagens e vídeos em formato DICOM com visualizador automático (sistema operacional 

Windows) ou Conversão das imagens DICOM para todos os formatos PC; 

b) Exportar imagens e vídeos em formato compatível com o sistema operacional Windows. (BMP ou 

PNG ou JPEG ou MPEG4 ou AVI); 

c) HD > 500 GB; 

d) Gravador CD/DVD, integrado ao equipamento; 

e) Impressão direta de imagens (formato laudo) para impressora USB com possibilidade de ajuste de 

imagens por página; 

f) Saída USB para gravação em pente de memória, no mínimo 04; 

g) Saídas de vídeo composto, Super-Vídeo, DVI-D, ethernet, RS232C ou USB 2.0. 

 

Características dos Transdutores  

a) No mínimo 03 (três) portas ativas para conexão de 03 transdutores universais, selecionáveis pelo 

painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para 

Doppler cego (pedoff); 

b) Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e 

Doppler Pulsado; 

c) Seleção eletrônica de transdutor e seleção de freqüência pelo painel de comando abrangendo as 

faixas indicadas (considerar variação de freqüência de 01 MHz para cima e para baixo). Os 

transdutores devem ser multifrequenciais, banda larga e permitir a seleção de no mínimo 06 

diferentes frequencias para o modo 2D. 

 

(1) Transdutor Endocavitário: com frequência ajustável de no mínimo 4.0 – 10.0 MHz, com no mínimo 

de 126 elementos de cristais e abertura de no mínimo 140º de campo de visão; 

(1) Transdutor Convexo: com frequência ajustável de no mínimo 2.0 – 5.0 MHz, no mínimo de 126 

elementos de cristais e abertura de no mínimo 50º de campo de visão;  

(1) Transdutor Linear: com frequência ajustável de no mínimo 3.0 – 13.00 MHz, no mínimo 38mm de 

campo de visão. 

 

Características elétricas 

a) 110 / 220 V –  50 HZ - 60 Hz (compatível com o local de instalação). 

 

Acessórios 

a) Alimentação elétrica compatível com o local de instalação; 

b) Manual de Operação do equipamento em português. 

c) Treinamento de operação por 3 dias. 

d) Garantia com no mínimo 24 meses. 

e) Impressora a Laser Colorida,  

f) Entrega imediata. 

g) Com registro na ANVISA. 

 

 
2 Justificativa: Equipamento necessário para melhor atendimento dos munícipes, onde será 

executado os exames no próprio município sem a necessidade de se deslocar a um Centro 
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maior, dando ao Município economicidade.  

3 Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias após emissão doempenho. 

 
 

4 Local de Entrega: Na Secretaria Municipal de Saúde de Paial – SC , Rua Julio Bender, 

Centro, Paial SC  . De segunda a sexta das 08H às 11H30 e das 13H às17H 30. 

 
5 Adjudicação dos Produtos: Menor preço poritem. 

 
 

6 Especificações eQuantidades: 

Aquisição de 01 (um) equipamento/sistema de ultrassom completamente digital, plataforma 

Windows, com no mínimo 60.000 canais, para ultrassonografia diagnóstica com software geral 

para aplicações em exames de medicina interna, obstetrícia / ginecologia, pequenas partes 

(mama, tireóide, músculo esquelético, etc.), vascular (cerebral, periférico, abdominal); 

cardiologia, transcraniano, teclado alfa numérico; plataforma para intervenção (biopsia), tela de 

matriz ativa para ajustes dos parâmetros de mínimo 10” (dez Polegada). 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR R$ 

01 Aquisição de 01 (um) 

equipamento/sistema de 

ultrassom completamente 

digital, plataforma 

Windows, com no mínimo 

60.000 canais, para 

ultrassonografia diagnóstica 

com software geral para 

aplicações em exames de 

medicina interna, obstetrícia 

/ ginecologia, pequenas 

partes (mama, tireóide, 

músculo esquelético, etc.), 

vascular (cerebral, 

periférico, abdominal); 

cardiologia, transcraniano, 

teclado alfa numérico; 

plataforma para intervenção 

(biopsia), tela de matriz 

ativa para ajustes dos 

parâmetros de mínimo 10” 

(dez Polegada). 

 

01 UNIDADE  R$ 105.822,36 
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ANEXO II 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

A empresa  , através de seu representante 

legal,Senhor(a) ,CPF  (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PAIAL SC, Processo 008/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020, que 

não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de 

suasesferas. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

 

 
Paial SC, _de de2020. 

 

 

 

 

 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 

se proceda à autenticação). 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL SC 

At. – Sr. Pregoeiro 

Pregão Eletrônico nº 004/2020. 

 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na....(endereço completo) .... , 

inscrita no CNPJsobn° ......................... , neste ato representada peloseu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n°. 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 ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 
 

Paial SC, ____________ de de2020. 

 
 

Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Nome completo, RG, CPF e carimbo 
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ANEXO IV 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 
A empresa   , através de seu representante 

legal,Senhor(a) ,CPF  , (cargo na empresa:  

DiretorouSócio-Gerente),  DECLARA, para fins de direito, 

na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Secretartia Municipal de Saúde 

de Paial SC, Processo 008/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 004/2020, 

que se enquadra na Lei Complementar nº. 123/2006 comoMEI, ME, EPP (marcar o que 

seenquadra). 

 
Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

 

 
Paial SC, _de de2020. 
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ANEXO V 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 
A empresa   , através de seu representante 

legal,Senhor(a) ,CPF  , (cargo na empresa:  

DiretorouSócio-Gerente),  DECLARA, para fins de direito, 

na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Paial SC, Processo 008/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 004/2020, 

que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

 

 
Paial SC, _de de2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

ANEXO VI 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 
A empresa ,  através  de  seu representante 

legal, Sr.(a)  , CPF  (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde de Paial SC, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 004/2020 dá plena e total aceitação dos termos 

do edital e seus anexos. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firma o presente. 

 

 

 
Paial SC,.....de ........de2020. 
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ANEXO VII 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 
A empresa  , através de seu representante 

legal, Senhor(a) , CPF  (cargo na 

empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde de Paial SC, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020, que NÃO POSSUI EM SEU 

QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE 

ÓRGÃOOUENTIDADECONTRATANTEOURESPONSÁVELPELALICITAÇÃO, 

conforme o art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmo opresente. 

Paial SC,............de ...................................................... de2020. 

 

 

 

 

 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 

CARIMBO DA EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 

originalpara que se proceda à autenticação). 
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ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

Empresa     

Endereço     

CNPJ Nº. Insc.Estadual    

Fone/Fax e-mail    

 

Data de abertura:07/10/2020 Horário: às 09h 30min. 

 
 

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 004/2020, apresentando a seguinte proposta financeira, para 

fornecimento do seguinte produto: 

 
Dados bancários: 

Banco: 

Agência: 

Conta (tipo de conta): 

 
 

Validade da Proposta: mínimo 60 dias 

 

 

 

 

Local: 

Assinatura: 

Nome do Responsável: 
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO 

 
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um ladoa 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Paial SC, com sede na Avenida Julio Bender, 

Bairro Centro em Paial SC, CEP 89.765-000  inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.399.310/0001-47, 

representada neste ato por sua  Secretária, Sra. Jandira Maria Franz doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro 

lado,....................................................................,pessoajurídicadedireitoprivado,comsede 

na..............,   n°.   ..........,   Bairro   ..........,   em   ...../....,   inscrita   no   CNPJ/MF,   sob   o  n°. 

...................................., neste ato representada porSr.(a)............................................................... , 

denominada CONTRATADA, têm entre si, como justo e contratado o seguinte: 

 
 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

descrito abaixo, conforme Processo 008/2020. Contratado através de Pregão Eletrônico 

004/2020 fundamentado na Lei Federal nº. 10.520/02, e demais legislação aplicável à espécie, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO/SISTEMA DE ULTRASSOM 

COMPLETAMENTE DIGITAL, PLATAFORMA WINDOWS, COM NO MÍNIMO 60.000 

CANAIS, PARA ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA COM SOFTWARE GERAL PARA 

APLICAÇÕES EM EXAMES DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRÍCIA / GINECOLOGIA, 

PEQUENAS PARTES (MAMA, TIREÓIDE, MÚSCULO ESQUELÉTICO, ETC.), VASCULAR 

(CEREBRAL, PERIFÉRICO, ABDOMINAL); CARDIOLOGIA, TRANSCRANIANO, 

TECLADO ALFA NUMÉRICO; PLATAFORMA PARA INTERVENÇÃO (BIOPSIA), TELA 

DE MATRIZ ATIVA PARA AJUSTES DOS PARÂMETROS DE MÍNIMO 10” (DEZ 

POLEGADA) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

Pela prestação dos serviços, a CONTRATADA receberá por serviço realizado conforme 

valores unitários e totais que seguem abaixo: 
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Item 

 
Código 

 
Descrição 

 
Quant. 

 
Unid 

Valor 

Unit 

Valor 

Total 

       

 

2.1. A quantidade constante no Termo de Referência será solicitada em sua totalidade 

pelaSecretaria Municipal de Saúde de Paial SC. 

2.2. Nos preços deverão abranger todas as despesas com administração, ferramentas, mão-de- 

obra, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa 

que venha a incidir sobre o valor para execução doserviço. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 

3.1. O pagamento ocorreráem até trinta (30) dias após a emissão da notafiscal. 

3.2. O FORNECEDOR somente emitirá a Nota Fiscal, após ter recebido do ÓRGÃO 

GERENCIADOR, a Nota deEmpenho. 

3.3. O FORNECEDOR deverá enviar a Nota Fiscal ao ÓRGÃO GERENCIADOR, contendo 

os seus dados bancários e o número da Nota de Empenho, uma vez que os pagamentos dar-se- 

á sempre através de depósitobancário. 

3.4. O CNPJ constante da Nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na ata e na nota de 

empenho, consoante o estabelecido pela Secretaria Federal deControle. 

3.5. Em caso de incorreção da nota fiscal, esta será devolvida e o prazo para pagamento 

contar-se-á da data de suareapresentação. 

3.6. Não será efetuado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplênciacontratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

4.1 O objeto será pago, de forma parcial com recursos oriundos de emenda impositiva n. 1234 

da Secretaria de Estado e Saúde. 
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Dotação Orçamentária 2020: 

 Órgão: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Proj./Ativ. 1.020 Aquisição de Bens Móveis – FMS 

 01                4.4.90.00.00.00.00.00 0002 

 68               4.4.90.00.00.00.00.00 3544 

 69               4.4.90.00.00.00.00.00 3076  

 73               4.4.90.00.00.00.00.00 3555 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

O presente Contrato será firmado pelo prazo de (12) doze meses. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem direitos, da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 

avençadas, e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

6.1. Constituem obrigações daCONTRATANTE: 

6.1.1. Administrar o presenteContrato; 

6.1.2. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presenteContrato; 

6.2. Constituem obrigações do CONTRATADO, sem prejuízo de outras obrigações 

constantes nesteinstrumento: 

6.2.1. Fornecer, a contar da publicação do extrato deste Contrato no SITE do DOM (Diário 

Oficial dos Municípios), o objeto relacionado no presente Contrato, na forma e condições 

fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e Nota de Empenho devidamente 

assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da 

Licitação; 

6.2.2. Providenciar os anúncios na forma prevista no instrumento convocatório, de acordo com 

os termos doedital; 

6.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pelos órgãos e entidades referentes à forma de fornecimento dos anúncios e ao cumprimento 

das demais obrigações assumidas nestecontrato; 

6.2.4. Ressarcir os prejuízos causados à Secretaria Municipal de Saúde de Paial SC ou a 

terceiros por ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas 

no presenteContrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

7.1. A rescisão contratual por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
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nos incisos I a XVII do Artigo 78 da Lei Federal 8.6666/93 e suas alteraçõesposteriores; 

7.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, desde que haja conveniência daAdministração; 

7.3. A inexecução do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências 

previstas no Artigo 80, Incisos I a IV ambos da Lei 8.666/93 e suas alteraçõesposteriores. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento da contratação será acompanhado por executor especialmente designado 

pela Secretaria. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução do Contrato, além de restar possibilitada a rescisão do mesmo, poderão 

ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 e nos arts. 86 a 88 da Lei 

8.666/93, observando o devido processo legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EFICÁCIA 

O presente Contrato somente terá eficácia depois de publicada no Site do Diário Oficial dos 

Municípios e Site do Município(www.paial.sc.gov.br) 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro de Itá - SC para dirimir as dúvidas não solucionadas por consenso e 

entendimento das partes com renúncia expressa dos demais, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em 

especial pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. Integra o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e 

respectivos atos do Pregão Eletrônico. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em três (03) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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 Paial – SC, ......de.............2020. 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL SC                                            EMPRESA  

JANDIRA MARIA FRANZ 

Representante Legal 

Secretária 


