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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO LICITATÓRIO nº 24/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2011
EMISSÃO: 28 de Setembro de 2011

1. PREÂMBULO
1.1. 

1.1. O Município de  Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, com base nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002, arts. 42 a 46 da lei 
Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL.

1.2. O PREGÃO será realizado no dia 18 de Outubro de 2011, com início às 14:15
horas, na Prefeitura Municipal de Itaiópolis, sita à Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro, 3º 
andar, Itaiópolis/SC, CEP 89340-000.

1.3. O RECEBIMENTO dos documentos para credenciamento, da Declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação, dos envelopes nº “01”, contendo a 
"PROPOSTA DE PREÇO", e envelopes nº “2”, contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”  dar-se-á  a t é  à s  14:00 horas d o  d i a  18 de Outubro 2011 no 
Departamento de Compras e Licitações, sita a Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º andar, 
centro, CEP 89340-000, Itaiópolis – SC.

2. OBJETO
2.1. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de Serviços de 
Lavação dos Veículos utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde de Itaiópolis.

2.1.1. Os interessados em participar do presente certame, deverão ter sua empresa 
instalada dentro do perímetro urbano do Município de Itaiópolis para garantia da economia 
de deslocamento dos veículos.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste PREGÃO os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que atenderem  a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus Anexos.

3.2. Não poderão participar deste Pregão as pessoas físicas, servidor ou dirigente da 
Prefeitura, as interessadas que se encontram em processo de concordata preventiva ou 
suspensiva, recuperação judicial e/ou extrajudicial, de falência, de dissolução, de fusão, de 
cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura ou que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, as proponentes 
que se apresentem na forma de empresas em consórcio e cooperativas. 
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3.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade 
no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006) deverá apresentar a 
declaração constante no ANEXO V junto com a proposta de Preços no ENVELOPE Nº 01  
informando que se constitui microempresa ou empresa de Pequeno Porte.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes, pedido de esclarecimentos, ou ainda, 
impugnação ao ato convocatório do presente Pregão, deverão ser objeto de consulta, por 
escrito, ao Pregoeiro da Prefeitura, protocolizando pedido até  02 (dois)  d ias úteis 
anteriores à data de abertura, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal  situada na Avenida Getulio Vargas, 308, 3° Piso, em Itaiópolis, Estado de Santa 
Catarina, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre o mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.2. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.

4.3. Não serão conhecidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 
respectivos prazos legais.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Na sessão pública será admitida o credenciamento e a intervenção de  somente um 
representante de cada proponente para formular propostas, o qual deverá se apresentar 
para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório.

5.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 
ENVELOPES.

5.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.3.1. Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:
a)   Documento de identidade ou outro documento que contenha foto, e;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a última alteração contratual 
ou consol idação ,  dev idamente  reg is t rado,  e  no caso de soc iedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, devendo referido 
documento demonstrar a finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da 
presente licitação, bem como o capital social devidamente registrado e integralizado, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame.

5.3.2. Se Representante Legal da empresa, deverá apresentar:
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a) Documento de identidade ou outro documento que contenha foto,  e;
b) Instrumento público de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente, ou;
c) Instrumento part icular de mandato, com f i rma reconhec ida ,  es te  deve rá  v i r  
acompanhado de cópia do  Contrato Social (original ou fotocópia autenticada), a fim de 
assegurar que o  mandante detém poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo II.

5.4. O credenciamento será realizado  no início dos trabalhos, antes da abertura dos 
envelopes contendo as Propostas e Documentação ,  sendo o mesmo, condição 
obrigatória para a participação dos proponentes neste Pregão. Poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia  autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia 
não autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou 
Equipe de Apoio, ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos 
condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará sua autenticidade e 
veracidade.

5.5. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou a ausência 
de representante legal de empresas proponentes não importará na desclassificação da 
propos ta  da  respec t iva  empresa no  presente  cer tame.  Contudo imp l icará  na  
impossibilidade da apresentação de lances verbais, assim como impossibilitará qualquer 
manifestação em nome da empresa na sessão do Pregão.

5.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma 
empresa na presente licitação.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes dos 
proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio receberão dos  representantes credenciados, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA 
QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME 
MODELO ANEXO III), e, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos 
fechos, a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO exigida para habilitação dos proponentes, 
registrando em ata a presença dos participantes.

6.2. Os envelopes deverão conter as seguintes indicações externas:
Envelope contendo a Proposta:

ENVELOPE N° 01 PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2011
EMPRESA:
CNPJ:
DATA DE ABERTURA: 18 de OUTUBRO de 2011
HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 14:15HORAS



FUNDO MUFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DE ITAIÓPOLIS
CNPJ 10.817.032/0001-38          Fone/Fax 47 3652-1065
Avenida Tancredo Neves, 234 - Centro
89340-000  - I T A I Ó P O L I  S     - S C
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4

Envelope contendo a Documentação:

ENVELOPE N° 02  DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2011
EMPRESA:
CNPJ:
DATA DE ABERTURA: 18 de OUTUBRO de 2011
HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 14:15HORAS

6.3. A NÃO APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO MENCIONADA NO SUBITEM 6.1, 
IMPLICARÁ NA EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO, SALVO SE O 
R E P R E S E N T A N T E  C R E D E N C I A D O  D E C L A R A R  N A  S E S S Ã O  P Ú B L I C A ,  
EXPRESSAMENTE, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
O PREGOEIRO SOLICITARÁ PARA A  EQUIPE DE APOIO A EXPEDIÇÃO DO MODELO 
DE DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL 
CREDENCIADO E JUNTADA AO PROCESSO.

6.4. Serão aceitas propostas encaminhadas via postal (correio),  desde que entregues ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio antes do horário previsto para o início da sessão pública. O 
envelope deverá conter os documentos de credenciamento, a Declaração dando ciência 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme Modelo Anexo III), e, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, a PROPOSTA  e a 
DOCUMENTAÇÃO.

6.5. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início aos trabalhos do Pregão.

6.6. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas, sendo verificada 
sua  conformidade e posterior rubrica, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

6.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.8. O Pregoeiro manterá em seu poder as propostas de todos os proponentes e a 
documentação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores propostas.

7. DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 01)
7.1. As propostas de preços (envelope nº 01) deverão ser datilografadas ou impressas, em 
uma via, assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, e deverão constar:
a)  Razão social, endereço e o CNPJ/MF do proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
c) Data;
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d) Preço unitário do item, com duas casas decimais após á vírgula; em moeda brasileira 
corrente;

e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da proposta. Caso a proposta de preço apresentada não contenha prazo 
de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias;

7.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e 
tributos decorrentes da execução total do objeto desta licitação;

7.3. O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4. Declaração de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. O proponente deverá incluir no 
envelope n° 01 PROPOSTA DE PREÇOS, comprovação do seu enquadramento como 
Microempresa (inciso I do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006) ou Empresa de 
Pequeno Porte (Inciso II Lei Complementar n° 123/2006);

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)

8.1. Do envelope N° 02 DOCUMENTAÇÃO, deverão constar os seguintes documentos:

8.1.1. Habilitação Jurídica, por intermédio dos seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto  ou cont ra to  soc ia l  em v igor ,  com a última alteração 
contratual ou consolidação, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, devendo referido 
documento demonstrar a finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da 
presente licitação, bem como o capital social devidamente registrado e integralizado.  

OBSERVAÇÃO:  Os documentos  menc ionados nas  a l íneas  "a"  e  "b"  só  serão  
exigidos na fase de habilitação quando não apresentados no ato de credenciamento 
(ITEM 5. DO CREDENCIAMENTO).

8.1.2. Regularidade Fiscal,  por intermédio dos seguintes documentos:
a) Cópia do CNPJ/MF;
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil.

c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais)  onde for 
sediada a empresa.;

d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda do Município onde for sediada a empresa;

e) Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

f) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.1.3. Qualificação Técnica, por intermédio dos seguintes documentos:

a) Declaração emitida pelo PROPONENTE, preenchida conforme ANEXO IV – Modelo 
de DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE deste Edital.

b) Alvará atualizado de Licença e Funcionamento do Estabelecimento, emitido pela 
Prefeitura do domicílio da sede do licitante.

c) Alvará atualizado emitido pela Vigilância Sanitária do domicílio da sede do licitante,

8.2. Se o proponente interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; se for filial, eles deverão ser da filial, à exceção daqueles documentos 
que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, realizar consultas on-line via internet, para verificar a sua 
autenticidade.

8.4. Os documentos necessários à Habi l i tação deverão ser,  preferencialmente, 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não 
autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelo Pregoeiro e/ou 
Equipe de Apoio, ou por publicações em órgãos da Imprensa Oficial. A autenticidade dos 
documentos pelo Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio poderá ser feita durante a 
sessão, desde que as cópias estejam inseridas no envelope N°02  DOCUMENTAÇÃO e  o  
proponente apresente o original até o momento da análise de seus documentos.

8.5. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação  de documentos de 
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão pública, e a falta de quaisquer 
documentos implicará na inabilitação do proponente. Salvo se os mesmos estiverem de 
posse do Representante Credenciado e entregues na sessão pública.
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Observação: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 
43 § 1°, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 8.1.2) 
alíneas “a” a “f”, o Pregoeiro, concederá o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao  momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6. Após a análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e os Membros da Equipe 
de Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê 
apresentado.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. Será desclassificada a proposta que, para viabilização, apresente vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 
concorrentes, assim como, as que não se enquadrem na conformidade com os requisitos 
estabelecidos no presente Edital.

9.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais proponentes apresentaram 
propostas para o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.

9.3. Havendo duas ou mais propostas com preços exatamente iguais, no início do certame, 
será efetuado sorteio a fim de identificar qual proponente terá preferência na oferta de 
lances verbais, conforme disposto nos parágrafos 2° e 3° do Art. 45, da Lei n° 8.666/93.

9.4. Serão classificadas pelo Pregoeiro, as Proponentes  que apresentarem a proposta de 
menor preço e as  demais cujas propostas estejam com preços superiores em até 10% 
(dez por cento) em relação à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4°, 
da Lei n° 10.520/02.

9.4.1. Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até que haja  no máximo 
3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 
4°, da Lei n° 10.520/02.

9.5. Às proponentes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 ou no caso do 
item 9.4.1, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação aos lances oferecidos pelas 
demais proponentes.

9.6. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas, forma seqüencial, 
a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, 
em ordem decrescente de valor.

9.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará em exclusão do proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do 



FUNDO MUFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DE ITAIÓPOLIS
CNPJ 10.817.032/0001-38          Fone/Fax 47 3652-1065
Avenida Tancredo Neves, 234 - Centro
89340-000  - I T A I Ó P O L I  S     - S C
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

8

último preço apresentado pelo proponente, para efeitos de classificação das propostas para 
o item em disputa.

9.8. Caso não se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e classificadas 
as ofertas, exclusivamente pelo  critério de menor preço global.

9.9. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao preço 
ofertado, decidindo motivadamente a respeito.

9.10. No que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte a aferição das 
propostas por elas apresentadas respeitará o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006.

9.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, serão abertos os envelopes contendo a 
documentação de habilitação dos proponentes que apresentarem as 03 (três) melhores 
propostas e verificar a regularidade das documentações apresentadas a fim de declarar o 
vencedor.

9.12. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será o proponente 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação, 
sendo o procedimento licitatório encaminhado à AUTORIDADE COMPETENTE para  
homologação do resultado final do pregão.

9.13. Se a proposta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 
habil i tatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verif icando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma  proposta que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.14. A data referência a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na 
hipótese de  haver outras sessões, será aquela uti l izada para o recebimento dos 
envelopes, devendo, contudo, serem sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer 
irregularidades decorrentes do vencimento do documento que se apresentem após aquela 
data.

9.15. Reserva-se ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio o direito de promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, em qualquer 
fase de seu andamento.

9.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o 
Pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para 
recebimento de novas propostas.
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10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO 
GLOBAL, desde que atendidas todas as especificações constantes deste Edital.

11. DOS RECURSOS
11.1. Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer  proponente poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais proponentes desde 
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sedo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.1.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

11.1.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.1.4. A manifestação do recurso poderá ser feita na própria sessão do Pregão, e, se 
oral, será reduzida a termo em ata.

11.1.5. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação a 
proponente vencedora.

11.1.6. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se 
os  fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.

11.2. Os recursos serão dirigidos a autoridade competente,  por intermédio do Pregoeiro, 
o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, 
encaminhá-los à autoridade superior, devidamente instruídos, para apreciação e decisão, 
no mesmo prazo.

11.3. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

12. DAS PENALIDADES
12.1. A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
empenho, sem  prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas 
na forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento do serviço após a assinatura do contrato;
b) Não for prestado o serviço no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.
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12.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a decisão em processo administrativo, respeitado o direito 
ao contraditório, à ampla defesa e aos recursos a ela inerentes:
a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no 
Art. 7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

12.3. Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro 
prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  ficará impedido de 
licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das 
demais cominações legais,  garantido o direito ao contraditório, à ampla defesa e aos 
recursos a ela inerentes.

12.4. A apl icação das sanções estabelecidas nos i tens 12.2 e 12.3 compete à 
CONSULTORIA JURÍDICA.

12.5. As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial 
do Estado.

12.6. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da 
proponente inadimplente por eventuais perdas ou danos causados ao Município de 
Itaiópolis.

12.7. No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia após a emissão da Nota 
Fiscal do fornecimento, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do 
objeto licitado.

13.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta 
será devolvida à proponente para as devidas correções.

13.3. O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para conta 
corrente de outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela vigente do 
Banco do Brasil). 
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13.4. As despesas decorrentes desta l ic i tação correrão por conta das dotações
orçamentárias:

x 3.3.90.00.00.00.00.00 (15)   Manutenção do Fundo Municipal da Saúde.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (22)   Piso de Atenção Básica Ampliado – PABA.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (26)   Programa de Saúde da Família – PSF.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (41)   Centro de Atendimento Psicosocial – CAPS.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (46)   Manutenção das Atividades do SAMU.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (53)   Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

14.  CRITÉRIO DE REAJUSTE
14.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Os serviços deverão ser executados imediatamente, após a entrega do veículo na 
prestadora de serviços;
15.2. O prazo de Execução deverá ser imediato, após a entrega do veículo;
15.3. Após a entrega do veículo o mesmo ficará sob a responsabilidade do prestador do 
serviço até a entrega do Veiculo para a Secretaria Municipal da Saúde;

16.  DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 
PREÇOS
16.1. O prazo de validade da ATA do registro de preços será de 12(doze) meses
contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Estado.

16.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições   
estabelecidas no Decreto 516/2008 de 07/07/2008.  /ou nas condições abaixo:

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer i tem 
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 
relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo 
global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
e) o fornecedor obriga-se a manter o preço pactuado na Ata de registro de Preços, os 
valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea 
“d” do inciso II do art 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os 
preços praticados no mercado sofrerem redução, salvo os casos de reajuste previstos 
neste Edital, conforme Decreto 516/2008 de 07/07/2008 art. 13º.
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17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
17.1. A critério da CONTRATANTE , obriga-se a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na contratação do objeto 
da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades registradas.

18. DAS RESPONSABILIDADES
18.1. DA PROPONENTE VENCEDORA:
a) cumprir as disposições constantes do Edital, bem como os prazos de execução e as 
condições da prestação de serviços; 
b) Refazer o serviço quando o mesmo não ficou conforme o solicitado;
c) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os 
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados; 
d) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou PREFEITURA MUNICIPAL, em razão de acidentes, ou de ação, ou de 
omissão dolosa ou culposa de seus empregados; 
e) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito 
fornecimento dos  serviços, sem ônus adicionais para o Município. 
f)  prestar os esclarecimentos sol ic i tados, bem como comunicar toda e qualquer 
irregularidade ocorrida ou observada na execução do serviço;

18.2. DO CONTRATANTE:
I - fiscalizar e controlar a execução do objeto do presente Contrato;
II – efetuar os pagamentos até 15 (quinze) dias após os serviços prestados, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura;
III - efetuar retenção prevista na legislação Federal, Estadual e Municipal;
V – verificar constantemente o estado dos veículos antes e depois da entrega;
VI – notificar a Contratada das irregularidades na execução dos serviços, estabelecendo 
prazo e aplicando as penalidades conforme dispõe a Lei n° 8666/93 e os termos 
contratados.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da  
proposta de preços e documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos.
19.2. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas de preços como 
dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
19.3. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ser intimados, no mesmo ato, os proponentes 
presentes.
19.4. O Pregoeiro, se julgar  conveniente, reserva-se do direito  de suspender a licitação, 
em qualquer uma das fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do 
resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.
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19.5. É vedado ao proponente retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão 
do pregão.
19.6. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
19.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada, em todo ou em 
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado.
19.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.9. O Contrato deverá ser assinado após a homologação do presente Processo 
Licitatório num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde.
19.10. Recomenda-se às proponentes que estejam no local marcado com antecedência de 
15 (quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes n.º 01 e 02 e da 
documentação de Credenciamento.
19.11. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do fone/fax 47 3652 1065.
19.12. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 
presente licitação é o da Comarca de Itaiópolis, SC

20. ANEXOS DO EDITAL
20.1. Integram  este Edital, os seguintes anexos:
ANEXO I – Modelo Proposta de Preços
ANEXO II - Modelo Credenciamento
ANEXO III - Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Situação de Regularidade
ANEXO V – Modelo de Declaração de Micro ou Pequena Empresa
ANEXO VI – Minuta de Contrato.

Itaiópolis - SC,  28 de Setembro de 2011

RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Licitatório Nº 24/2011
Pregão Presencial Nº 21/2011

Proponente:
Razão 
Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade/UF: CEP

Telefone(s):

Dados para Depósito Bancário:
Banco:
Agência:                                                                 Conta:

Item Descrição Sucinta Caracteristi
ca básica

Quant. Preço
Unitario

Total

1

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Fiat Uno Mille placas MIH-2842

LAVAÇÃO

50

2

Prestação de Serviços de Lavação dos Veículos 
VW Gol placas MBS-1452 e F iat  Uno Mi l le  
placas MCA-1907, MEW-1722, MEO-6525, MFX-
7952, MCH-2745, MCY-9133 e MDO-9022

LAVAÇÃO
400

3

Prestação de Serviços de Lavação dos Veículos 
Fiat Uno Mille placas MIJ-5997 e MDN-5095

LAVAÇÃO
100

4

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Iveco Fiat Ambulância placas MEH-0388

LAVAÇÃO
50

5

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Volare Marcopolo Microônibus placas MDW-
1357

LAVAÇÃO
50

6

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Boxer Peugeot Van placas MHK-8934

LAVAÇÃO
50

7

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Fiat Doblô placas MIY-6195

LAVAÇÃO
50
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8

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Boxer Peugeot Ambulância placas MFR-260450

LAVAÇÃO
50

9

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Fiat Uno Mille placas MHK-7204

LAVAÇÃO
50

10

Prestação de Serviços de Lavação do Veículo 
Fiat Uno Mille placas MIA-4573

LAVAÇÃO
50

Total R$ 

Valor por Extenso: ( ..........)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.

Prazo de execução dos serviços: 12 meses.

Informo que o preço da proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, referente aos serviços prestados, encargos sociais, trabalhistas  e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

No caso de Microempresa e empresa de Pequeno Porte, assinale:
(   ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006.

_______________________
Nome completo

_____________________

Data e local
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Esta Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e nº 2 

ANEXO II

Modelo de Credenciamento

Nome da Empresa

Papel Timbrado

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ..............., portador(a) da Cédula de 
Identidade n° ..................... e inscrito no CPF/MF sob n° ......................., a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura – Fundo Municipal de Saúde, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL n° 21/2011,  na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando- lhe poderes para pronunciar-se em  nome da empresa............................, bem 
como formular propostas, fazer lances de preço, interpor recurso ou dele desistir e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

........................., ........ de ........................de 2011.

(assinatura do representante legal da Proponente) com firma reconhecida

Observação: Esta Declaração deverá vir acompanhado de cópia do Contrato Social ou 
Estatuto (original ou fotocópia autenticada).
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ANEXO III

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR FORA DOS  ENVELOPES Nº 01 E Nº 02

Modelo Declaração de Habilitação

Nome da empresa

Papel Timbrado    

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

O representante legal da Empresa ............................................................, na  

qual idade de proponente do processo l ici tatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 21/2011, instaurado pela Prefeitura – Fundo Municipal da Saúde, declara 

para os fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no  respectivo edital de licitação.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.

.................................,  ...........  de   .....................  de 2011.                   

________________________________________

(assinatura do representante legal da Licitante)

OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO IMPLICARÁ NA 

EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO
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Esta Declaração deverá integrar o envelope nº 02 documentos de Habilitação

ANEXO IV

Modelo Declaração

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

Nome da empresa

Papel Timbrado

Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial n° 21/2011, que: 

x Declaramos para os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo à habilitação, nos 
termos do Art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93 e que não fomos declarados inidôneos para 
l i c i ta r  ou  con t ra ta r  com o  Poder  Púb l i co ,  em qua lquer  de  suas  es fe ras .  
Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura –
Fundo Municipal da Saude, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a 
habilitação;

x Declaramos aceitar expressamente todas as condições fixadas nos Documentos de 
Licitação, e, eventualmente, em seus anexos e Suplementos, no que não conflitarem 
com a legislação em vigor;

x Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da  Constituição Federal, que 
não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre 
e não empregamos menor de  dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos. 

x Declaramos, outrossim, que nos submetemos a qualquer decisão que a Prefeitura –
Fundo Municipal da Saúde venha a tomar na escolha da Proposta vencedora, 
obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo, ainda, 
que não teremos direito a nenhuma indenização em virtude de anulação ou 
cancelamento do presente Pregão.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

.......................,  ........ de .......................de 2011.

____________________________________

(assinatura do representante legal da Licitante
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ANEXO V

ESTA  DECLARAÇÃO DEVERÁ INTEGRAR O ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA 
DE PREÇOS

MODELO DA DECLARAÇÃO (MICRO OU PEQUENA EMPRESA)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2011.

Pela presente, a proponente ___________________, pessoa jurídica de direito 

privado,  inscrita no CNPJ/MF nº _______________________ estabelecida em 

______________ ,  Es tado  de (o )  ______________________ ,  na  Rua  

(Av)____________________, nº ______, DECLARA que,  nos termos da Lei nº 

9.317, de 05/12/1996, e Lei nº 9.841, de 05/10/1999, se constitui microempresa 

(ou  pequena empresa) e que é nesta condição que concorre na presente 

licitação, devendo portanto, ser nela assim considerada para todos os efeitos 

legais, com a ressalva expressa no art. 88 da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

Razão social
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ...../2011

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob nº 10.817.032/0001-38, com sede à Avenida 
Tancredo Neves, 234, na cidade de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário da Saúde, Senhor
RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do CPF nº 
234.098.199-91 e  a ................................................, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 
..............................., na cidade de ...................................., à (Rua, Avenida, Localidade) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  neste ato representada pelo(a) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  Senhor  (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  por tador  (a)  do CPF nº  
................................., doravante  s imp lesmente  denominada  CONTRATADA,  em 
decorrência do Processo Licitatório nº 24/2011, na modalidade de Pregão Presencial nº 
21/2011, firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de Serviços de 
Lavação dos Veículos utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde de Itaiópolis.

2.1.1. Os interessados em participar do presente certame, deverão ter sua empresa  
instalada dentro do perímetro urbano do Município de Itaiópolis para garantia da economia 
de deslocamento dos veículos.

1.3. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, as peças 
constantes do Processo de Licitação n° 24/2011, na modalidade de Pregão Presencial nº 
21/2011, homologado em ......./......./2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O Contratante pagará à Contratada o valor de:R$ .............(....................) por lavação, 
perfazendo o total de R$ ..... ( .... ), conforme autorização de Fornecimento, anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
3.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia após a emissão da Nota 
Fiscal do fornecimento, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do 
objeto licitado.
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4.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta 
será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.

4.2. O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para conta 
corrente de outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela vigente do 
Banco do Brasil).

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  DO CONTRATO
5.1. O prazo de execução do Contrato será de 12 (dose) meses a contar da data da 
assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1. Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações do orçamento vigente: 

x 3.3.90.00.00.00.00.00 (15)   Manutenção do Fundo Municipal da Saúde.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (22)   Piso de Atenção Básica Ampliado – PABA.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (26)   Programa de Saúde da Família – PSF.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (41)   Centro de Atendimento Psicosocial – CAPS.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (46)   Manutenção das Atividades do SAMU.
x 3.3.90.00.00.00.00.00 (53)   Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

CLÁUSULA SÉTIMA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Os serviços deverão ser executados imediatamente, após a entrega do veículo na 
prestadora de serviços;

7.2. O prazo de Execução deverá ser imediato, após a entrega do veículo;

7.3. Após a entrega do veículo o mesmo ficará sob a responsabilidade do prestador do 
serviço até a entrega do Veiculo para a Secretaria Municipal da Saúde;

CLÁUSULA OITAVA– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
a) cumprir as disposições constantes do Edital, bem como os prazos de execução e as 
condições da prestação de serviços; 

b) Refazer o serviço quando o mesmo não ficou conforme o solicitado;

c) responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os 
encargos trabalhistas, previdenciár ios, comerciais,  f iscais e salár ios dos seus 
empregados; 

d) responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou PREFEITURA MUNICIPAL, em razão de acidentes, ou de ação, ou de 
omissão dolosa ou culposa de seus empregados; 
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e) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito 
fornecimento dos  serviços, sem ônus adicionais para o Município. 

f) prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer 
irregularidade ocorrida ou observada na execução do serviço;

.CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
I - fiscalizar e controlar a execução do objeto do presente Contrato;

II – efetuar os pagamentos até 15 (quinze) dias após os serviços prestados, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura;

III - efetuar retenção prevista na legislação Federal, Estadual e Municipal;

V – verificar constantemente o estado dos veículos antes e depois da entrega;

VI – notificar a Contratada das irregularidades na execução dos serviços, estabelecendo 
prazo e aplicando as penalidades conforme dispõe a Lei n° 8666/93 e os termos 
contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. A Contratada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas 
na forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento do serviço após a assinatura do contrato;
b) Não for prestado o serviço no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

10.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a decisão em processo administrativo, respeitado o direito 
ao contraditório, à ampla defesa e aos recursos a ela inerentes:
a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no 
Art. 7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/02, se a proponente, convocada dentro 
prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  ficará impedido de 
licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das 
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demais cominações legais,  garantido o direito ao contraditório, à ampla defesa e aos 
recursos a ela inerentes.

10.4. A ap l icação das sanções estabelecidas nos i tens 10.2 e 10.3 compete à 
CONSULTORIA JURÍDICA.

9.5. As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial 
do Estado.

10.6. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da 
Contratada inadimplente por eventuais perdas ou danos causados ao Município de 
Itaiópolis.

10.7. No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. o presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1.  de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja, com precedência, 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal e conveniência para a 
PREFEITURA – Fundo Municipal de Saúde.

11.1.2. Por ato unilateral e escrito da PREFEITURA – Fundo Municipal de Saúde, desde 
que motivado, assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização 
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal e com base nos seguintes motivos:
a) o não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos;
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA de clausulas contratuais, especificações
ou prazos;
c) a lentidão da CONTRATADA no seu cumprimento, levando a PREFEITURA – Fundo 
Municipal de Saúde a comprovar a impossibilidade de conclusão do serviço nos prazos 
estipulados;
d) o atraso injustificado da CONTRATADA no início do serviço;
e) a paralisação pela CONTRATADA do serviço sem justa causa e prévia comunicação à 
PREFEITURA – Fundo Municipal de Saúde;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
12.1. Este Contrato fica estritamente vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 21/2011 
de 28 de Setembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
13.1. Tem fundamentação legal na Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, com 
as alterações posteriores e demais normas atinentes à espécie.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações posteriores,  na lacuna também desta, pelas disposições contidas no Código 
Civil Brasileiro e demais normas atinentes à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaiópolis, para dirimir questões oriundas do 
presente contrato, com a renúncia expressa de outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justa e contratada, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram 
para fins e efeitos legais.

Itaiópolis, ..... de .............................. de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS
RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT

SECRETÁRIO DA SAUDE
CONTRATANTE

EMPRESA VENCEDORA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 

NOME/RG ________________________________

NOME/RG ________________________________


