
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

RUA MARIA PEREIRA Nº 87 CENTRO – PE CEP 55650-000 

CNPJ 11.097.300/0001 – 57 - FONE: (81) 3651.1124 / 3651.1134 

EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 
 
 PREÂMBULO: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - ESTADO DE PERNAMBUCO, sediada na Rua Maria Pereira, 87 

Centro - Passira CEP 55.650-000, através de Raimunda Fernandes da Silva Souza, Pregoeira Oficial, 

torna público que está reunido com a equipe de apoio instituída pela Portaria nº. 01/2020, para 

receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO do 

tipo “Menor Preço por ITEM”, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos 

Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 014/2020, Lei Complementar n° 

123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 07.08.2014, aplicando 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993, 

pela legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

Anexo I – especificações detalhadas do objeto;  

Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

Anexo III – Minuta dos Contratos 

 

A licitação observará o local e horários a seguir: 
 

Recebimento das propostas até: 03/08/2020 às 08:30 (oito horas e trinta minutos)(horário 
oficial de Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 03/08/2020 às 09:00 (nove) horas (horário oficial de 
Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – BNC 

Endereço eletrônico do sistema: http://bnc.org.br/sistema/. 

Dados para contato: 

Pregoeiro: Raimunda Fernandes da Silva Souza E-mail: licitacao@portalpassira.com.br 

Fone: (81) 3651-1124 

Endereço: Sede da Prefeitura de Passira, Sala da CPL, Rua Maria Pereira da Silva,87 Centro 

Passira-PE. 

Site: http://www.portalpassira.com.br 
 

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1.  Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 

1.2. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema 

Bolsa Nacional de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser 

observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC com 

http://bnc.org.br/sistema/. 

 

http://bnc.org.br/sistema/
mailto:licitacao@portalpassira.com.br
http://www.portalpassira.com.br/
http://bnc.org.br/sistema/
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1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Passira, credenciado na 

função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração 

Direta, disponível na Bolsa Nacional de Compras - BNC, no 

endereçohttp://bnc.org.br/sistema/. 

 

1.4. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão 

pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame; 

 

1.5. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no  Bolsa 

Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos, 

prevalecerão estas últimas. 

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO fornecimento de água 

mineral potável sem gás, envasada em garrafão depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua 

mineral potável sem gás, envasada em garrafa de 500 ml lacrado, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM Prefeitura de Passira 

juntamente com o Fundo Municipal de Saúde deste Município de Passira – PE, conforme 

especificações no termo de referência em anexo.  

 

2.2 A estimativa de quantidade mínima e máxima e a discriminação detalhada do produto objeto 

deste edital constam no Termo de Referência, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital. 

 

3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

 

A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo 

Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a 

ser publicado oportunamente. 
 
Poder: Executivo 

04.122.0401.2201.0000 - Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita  
04.122.0401.2207.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração  
04.182.0404.2211.0000 – Manutenção da Guarda Municipal 
04.123.0401.2218.0000 -Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Finanças 
04.122.0401.2333.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Cultura, Turismo e Esportes. 
15.451.0401.2231.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura  
15.452.1801.2232.0000 – Manutenção de Limpeza Publica  
26.782.2601.2235.0000 - Manutenção Serviço Rodoviário 
20.122.0401.2336.0000- Manutenção da Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
20.605.2302.2238.0000 – Manutenção do Mercado e Matadouro 
20.606.2001.2239.0000- Manutenção e Apoio ao Produtor Rural  
08.244.0401.2259.0000 – Manutenção das atividades da casa da Mulher  
14.422.0401.2262.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Politicas Públicas da Mulher. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
ORGÃO: Poder Executivo. 

http://bnc.org.br/sistema/
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  
10.301.1001.2274.0000 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde  
10.301.1001.2277.0000 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF  
10.302.1002.2281.0000 - Manutenção das Atividades do SAMU 
10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta Complexidade. 
10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  
10.302.1006.2282.0000 - Tratamento Fora do Domicilio  
10.304.1003.2283.0000 – Vigilância Sanitária em Saúde  
10.305.1003.2284.0000 – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde  
10.305.1003.2322.0000 – Manutenção do PNI  
10.122.0401.2229.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde  
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
4.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as 

exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que detenham atividade pertinente 

e compatível com o objeto a ser contratado.   

 

4.2. Para o item 01 – a participação será aberta e os demais itens -a participação exclusiva de 

microempresas, empresas de pequeno porte e empresário individual de responsabilidade limitada 

nos termos do art.48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação dada pela Lei 

Complementar nº147/2014 e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto a ser 

contratado;  

 

4.3. Ficarão impedidas de participar: 

 

a) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada Administração Publica; 

b) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

c) Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

d) Empresas impedidas de licitar de acordo com art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

4.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, mesmo que tenha restrição na 

documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

 

4.5. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123/06 e suas alterações, as pessoas jurídicas que se enquadrem em qualquer 

das exclusões estabelecidas nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

4.6. Para o item 01, os licitantes enquadrados na condição de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das prerrogativas 

asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão mencionar em campo da Declaração 

que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada.  

 

4.7. Para o item de Cota Reservada e exclusivos, os licitantes deverão declarar a condição de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individuais – MEI, 

como condição para o exercício do benefício à referida cota.  
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5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
 

5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional 

de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 

 

5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional 

de Compras - BNC, no endereço http://bnc.org.br/sistema/. 

 
5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão 

entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 e/ou 

Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal dos Passira, fone: 81 3651-1124, e-mail: 

licitacao@portalpassira.com.br 

 

5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos inerentes ao certame. 

 

5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data 

limite de apresentação das propostas iniciais. 

 

5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas 

utilizados nas licitações. 

 

5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações. 

 

5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo 

Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

BNC ou do Município dos Passira, devidamente justificado. 

 

5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

Município dos Passira e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5.10 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5.11 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 e/ou 

Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Passira, fone: 81 3651-1124, e-mail: 

licitacao @portalpassira.com.br, outras informações sobre o processo de credenciamento 

no sistema de compras eletrônica. 
 

http://bnc.org.br/sistema/
mailto:contato@bnc.org.br
mailto:%20licitacao@portalpassira.com.br
mailto:%20licitacao@portalpassira.com.br
mailto:%20licitacao@portalpassira.com.br
mailto:contato@bnc.org.br
mailto:licitacao2.palmares@hotmail.com
mailto:licitacao2.palmares@hotmail.com
mailto:licitacao2.palmares@hotmail.com
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6. PROPOSTA 

 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá 

encaminhar,exclusivamente por meio do sistema eletrônico proposta e habilitação, a 

proposta de preços devera esta expressos em moeda nacional, até a data e hora 

marcadas para a sessão do Pregão. 

6.1.1 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições 

definidas neste edital, e deverá conter: Descrição do objeto da licitação, já contemplado 

no sistema; 

6.1.2 Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 

6.1.3 Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão 

vinculadas(quando couber); 

 

6.2 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o 

licitante que apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final 

ofertado, preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

 

6.3 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

 

6.4 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e 

totais máximos fixados neste Edital. 

 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

 

6.6 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

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

da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

 

6.8 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de preços, 

solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da documentação 

de habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro 

contrato. 
 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste 

edital,exclusivamente por meio do sistema eletrônicodevera conter, obrigatoriamente, todos os 

requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 

 

I registro comercial, no caso de empresa individual; 

II ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do 
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sócioadministrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração 
que contenha estes dados). 

IIIInscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

IV Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
 

7.2 - Documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica: 

 

7.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que 

irá participar deste Pregão, bem como, faturar e entregar o objeto licitado. 

 

7.2.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 

Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

 

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de 

Certidão Regularidade Fiscal; 

 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos municipais, expedida 

pela Secretaria Municipal sede da licitante; 

 

7.2.5 Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pelo órgão competente, da localidade de 

domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 

 

7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão); 

 

7.2.7Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a micro 

empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma 

restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal e trabalhista, para a devida 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa 

 

7.2.8Certidão Negativa de Falência expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica 

e dos demais, caso exista mais de um na Comarca, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias da 

sessão de entrega dos envelopes e abertura de habilitação, e declaração do foro da sua sede, 

indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falência ou 

concordata. Tendo em vista que a adoção de medidas sanitárias e de combate ao Covid-19, no 

âmbito do Poder Judiciário, pode acarretar para os licitantes, na impossibilidade da Expedição da 

referida, desde que seja apresentada tal certidão, mesmo tendo expirado o prazo de validade, 

será considerada como documento valido para habilitação. Ficando a licitante vencedora 

obrigada a apresentar a referida Certidão em plena Vigência quando as atividades judiciarias 

voltarem a normalidade. Caso não seja atualizada a Certidão retrocitada, ensejará a rescisão de 

http://www.tst.jus.br/certid�o
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eventual contratação e comprovada a má-fé da licitante, a ela serão aplicadas as sanções 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

7.2.9 Além da apresentação da Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou 

extrajudicial, também deverão apresentar a “CERTIDÃO LICITAÇÃO” emitida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco através do site www.tjpe.jus.br, PJE – Processo Judicial 

Eletrônico de 1º e 2º grau, conforme determina a Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2015. 

Se a empresa for sediada em outro Estado apresentar Certidão equivalente; 

 

7.2.10Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou de 

Direito Privado, assinado por sujeito competente para tanto, que declare para os devidos fins e 

efeitos que a Licitante forneceu o objeto compatível com certame de forma satisfatória no 

tocante a qualidade de produtos. 
 

7.2.11Em se tratando de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, poderão ser apresentados em Cópias reprográficas ou por publicações em órgão 

da imprensa oficial.  

 

7.2.12. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social em cópia 

autenticada, pertinente ao balanço patrimonial e demonstrações financeiras neste caso, 

inclusive, juntando-se cópia dos termos de abertura e encerramento do referido livro, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, em qualquer das situações devidamente registrados na Junta 

Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O Balanço das 

sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentados em publicações no Diário Oficial; 

 

7.2.13. A comprovação da boa situação econômico-financeiro da empresa será apurada através 

dos seguintes índices contábeis: 

 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: Calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada a 

empresa que obtiver a pontuação final maior que 1,00 (um); 

 

ILC= AC/PC 

 

Onde: LC = liquidez corrente 

            AC = ativo circulante 

            PC = passivo circulante 

 

 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: pela fórmula abaixo, julgada habilitada a empresa que obtiver 

a pontuação final maior que 1,00 (um); 

 

ILG= AC + RLP / PC + ELP 

 

Onde: LG = liquidez geral 

AC = ativo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

PC = passivo circulante 

ELP = exigível a longo prazo 

http://www.tjpe.jus.br/
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a) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: pela fórmula abaixo, julgada habilitada a empresa que 

obtiver a pontuação final menor que 1,00 (um); 

 

IET= PC + ELP/PL 

 

Onde: ET = endividamento Total 

PC = passivo circulante 

ELP = exigível a longo prazo 

PL = passivo circulante 

 

7.2.14 Junto com a documentação a empresa interessada deverá entregar a pregoeira 

documentação que comprove a existência física da sede da empresa. 
 

7.2.15é facultada a apresentação da comprovação da existência de sede, deverá ser feita com 

apresentação de fotografias coloridas da fachada da empresa que demonstre a identificação 

da mesma, bem como, da parte interna demonstrando as instalações físicas bem como de 

apresentação de correspondências, recebidas via postal, cujo destinatário seja a empresa 

contendo o endereço da empresa. 
 
8. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
  

8.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 

10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e o 

decreto municipal nº 014/2020. 

 

8.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério 

de aceitabilidade os preços máximos fixados no item 2.1 deste edital. 

 

8.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

8.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início 

a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na 

forma prevista neste edital, passando o Pregoeiro a examinar as propostas. 

 

8.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) serviço(s) ofertado(s) com as 

especificações do edital; 

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 

 

8.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. 
 

8.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo 

próprio licitante. 

 

8.8. O sistema possibilita até 50 lotes na sala de disputa de forma simultânea, ficando o 

licitante responsável por acompanhar os lances dos itens que estiverem em disputa, à quantidade 

ficará a critério do pregoeiro, podendo o mesmo informar no inicio da sessão a quantidade a ser 

colocada de forma simultânea. 

 

8.9. A partir da abertura da etapa competitiva, que será no modo de disputa ABERTO, o 

tempo estimado para disputa será de 10 (dez) minutos para cada item, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 

8.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.8, será 

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

8.11. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.9, a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

 

8.12. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

 

8.13. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

8.14. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

forrecebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.16. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca 

da aceitação da proposta de menor preço. 

 

8.17. No caso de igualdade dos valores (situação esta possível de ocorrer quando as 

empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio eletrônico entre elas para que se 

identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item, conforme 

parágrafo único do art. 37 do Decreto Municipal Nº 014/2020. 

 

8.18. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, 

observados os valores máximos fixados nesta licitação, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para 

que possa ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

8.19. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na 
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respectiva ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na sequência de 

classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema BNC. 

 

8.20. Realizada a negociação, o pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7 

deste Edital. 

 

8.21. Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 

aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e 

recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para 

retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo Pregoeiro, através do Sistema, com 

antecedência mínima de 24 horas. 

 

8.22. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa 

considerada vencedora por decisão motivada do Pregoeiro. 

 

8.23. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

8.24. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

 

8.25. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado 

aoPregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos 

necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

 

8.26. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

8.27. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demaisinformações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das 

demais formas de publicidade. 

 

8.28. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

8.29. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

8.30. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 
 
9. DILIGÊNCIA 

 

9.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 

preçosunitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 
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9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 

será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes 

à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, 

porém não documentados nos autos. 
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão por meio do e-mail (licitacao@portalpassira.com.br). As respostas a tais 

esclarecimentos serão disponibilizadas por email e/ou Publicação no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco. 

 

10.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até dois 

dias úteis antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

 

10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 

10.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das 

propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o 

registro no “chat”. 

 

10.5. declarado vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 

poderá fazê-lo, qualquer licitante poderá durante o prazo concedido na sessão publica, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção com registro da síntese das suas 

razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

 

10.6. Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 

(licitacao@portalpassira.com.br). 

 

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

 

10.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

10.9. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo 

 

10.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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10.11. As razões de recursos serão dirigidas autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo 

fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

 

10.12. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

 

10.13. Apos a Homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a 

ata de registro de preço no prazo estabelecido no Edital. 
 
11.1 CONTRATAÇÃO  
 

11.1.1. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

 

11.1.2. A contratação decorrente da ata de registro de preços terá um prazo de vigência de 

12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da ata e contrato. 
 
11.2. FORMALIZAÇÃO  
 

11.2.1. A Prefeitura, após a homologação do resultado da licitação, convocará a(s) licitante(s) 

classificada(s) para assinar a(s) Ata(s) de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contado da data do recebimento do documento oficial de convocação. 

 

11.2.2. O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município dos Passira. 

 

11.2.3. No ato de assinatura da Ata de Registro de Preço, a pessoa designada para assinar o 

contrato deverá comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

 

11.2.4. O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 

instrumento de contratação. 

 

11.2.5. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da 

Lei nº 8.666/1993. 
 
11.3. RESCISÃO CONTRATUAL 

  

11.3.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.3.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

11.3.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
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11.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
 
11.4. PAGAMENTO 
 

11.4.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 

 

11.4.2 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, a partir do ato da entrega dositens, 

por meio de depósito em conta corrente, mediante apresentação da respectiva nota 

fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado e com recibo em anexo. 

 

11.4.3 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos 

apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e 

não paga. 

 

11.4.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 

qual poderáser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 

 

11.4.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra 

circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima 

fluirá a partir da respectiva regularização; 

 

11.4.6 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

 

11.4.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da Contratada. 
 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

 

12.1 A empresa registrada é obrigada a entregar o objeto licitado em até 05 (cinco) dias 

após o recebimento da Ordem de Fornecimento; 

 

12.2 Atender à solicitação de serviço dentro dos prazos estipulados no item 5.1 do termo de 

referência, devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 08 (oito) horas a contar do 

seu recebimento; 

 

12.3 Entregar os materiais solicitados dentro do horário de funcionamento da Secretaria de 

Infraestrutura – Segunda à sexta, das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) e 14h00min 

(quatorze horas) às 16h00min (dezesseis horas) 

 

12.4 Todas as despesas relativas às entregas dos materiais, tais como: fretes e/ou transportes 

correrão à custa exclusivamente da Contratada; 

 

12.5 Os materiais serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, não representando para o Município a obrigação de 

utilização da totalidade dos referidos materiais licitados. 
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12.6 Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Infra 

Estrutura, situada na Avenida TeotônioVilela,s/nBairroalto da esperança- Passira-PE, de segunda a 

sexta- feira, no horário das 08h00min as 14h00min e das 14h00min as 16h00min, para efeito de 

verificação de conformidade dos produtos com as especificações, onde a partir daí será 

destinado aos setores que necessitem dos produtos. 

 

12.7 Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações; 

b) Definitivamente após a verificação da qualidade dos materiais e consequentemente 

aceitação. 

 

12.8 Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens 

licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer 

outras despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com 

valores unitários e totais apresentados para os mesmos. 

 

12.9 Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou 

inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos os 

custos do fornecimento. 
 
13 PENALIDADES 

 

13.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 

13.2 Além da sanção prevista no subitem 13.1 ainda podem ser aplicadas as seguintes: 

 

a) Advertência; 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

13.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na prestação do(s) serviço(s), em relação ao prazo estipulado, de 1% (um 

por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 

cento); 

b) Pela recusa em executar a prestação do(s) serviço(s), caracterizada em 10 (dez) dias 

após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
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c) Pela demora em corrigir falha na prestação do(s) serviço(s), a contar do segundo dia 

da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do 

contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do(s) serviço(s), entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor mensal do contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor 

mensal contratado, para cada evento 

 

13.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a 

aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

14.  Disposição Finais 

 

14.1 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

a) A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

b) O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

c) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

e) A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 

na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 

 

f) Os demais atos pertinentes a esta licitação serão divulgados através do e-mail: 

licitacao@portalpassira.com.br e facultativamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos Passira http://www.portalpassira.com.br/. 

 

h) Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 

regular, o Município dos Passira poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 

de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a 

aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público. 
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i) O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia e/ou retirado na sala da 

Comissão Permanente de Licitação que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados neste Pregão, estando disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 8h às 13h, na 

Sede da Prefeitura dos Passira, Sala da CPL Rua Maria Pereira da Silva, Passira – PE, E-mail: 

licitacao@portalpassira.com.br, Fone: (81) 3651-1124. As respostasaos pedidos de esclarecimentos 

serão divulgadas através de e-mail e/ou facultativamente através do Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos 

Passirahttp://www.portalpassira.gov.br/ e no site eletrônico http://bnc.org.br/sistema/. 

 

j) Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

k) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca dos Passira/PE. 

 

 

Passira, 20 de julho de 2020 
 
 
 

Rênya Carla Medeiros da Silva 
Prefeita 

 
  

http://www.portalpassira.gov.br/
http://bnc.org.br/sistema/
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - DO OBJETO: 
 

O objeto do presente Termo é ofornecimento de água mineral potável sem gás, 

envasada em garrafão depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua mineral potável sem 

gás, envasada em garrafa de 500 ml lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM Prefeitura de Passira juntamente 

com o Fundo Municipal de Saúde deste Município de Passira – PE, até o período de 

31/12/2020. 
 
2 - DO PEDIDO: 
 

2.1 - Será emitido pelas SecretariasMunicipais, (PMP) o documento “Ordem de 

Fornecimento” e serão enviados para o e-mail fornecido pela empresa 

vencedora do produto solicitado, ou entregue em mãos ao representante legal 

da empresa. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos para o qual teve o preço 

registrado nas condições, especificações e prazos previstos no Termo de 

Referência, no local e na quantidade especificada na Ordem de Fornecimento 

emitida pelas SecretariasMunicipais. 

3.2 - A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos 

trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas em decorrência do fornecimento do objeto. 

3.3 - A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier 

a causar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que 

estiver sujeita. 

3.4 – A Secretaria Municipal de Infraestrutura não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, 

sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

3.5 - A CONTRATADA, no prazo de validade dos produtos, deverá substituí-los no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, no caso 

de constatação de vício oculto ou anomalia. 
 
4 - DA ENTREGA 
 

4.1 A entrega do objeto desta aquisição será na Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Bairro centro, Passira – 

Pernambuco, CEP: 55.650.000. 

4.2 - Os produtos adquiridos deverão vir acompanhados da nota fiscal e cópia da 

ordem de fornecimento. 
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5 - PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS, a CONTRATADA deverá: 

 

5.1 - Entregar os materiais solicitados após a emissão da Ordem de Fornecimento. 

5.2 - Entregar os materiais solicitados dentro do horário de funcionamento da 

Secretaria de Administração – Segunda à sexta, das 08h00min (oito horas) às 

12h00min (doze horas) e 14h00min (quatorze horas) às 16h00min (dezesseis 

horas). 

5.3 - Apresentar os produtos em embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais 

de violação, aderência ao produto e umidade; sem inadequação de 

conteúdo; 

5.4 - Transportar os produtos de forma adequada, de modo a não afetar a 

integridade, qualidade, identidade e quando for o caso, esterilidade dos 

mesmos. 

5.5 - Os números dos itens devem estar especificados na nota fiscal por quantidade 

de cada material entregue. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ACEITAÇÃO: 

 

6.1 - O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor responsável pela 

aceitação do objeto desta licitação 

6.2 - Não serão aceitos produtos com prazo de validade em desacordo com o 

estabelecido no termo dereferência 

6.3 - Na ocasião da entrega a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o 

cargo e a assinatura do servidor da contratante responsável pelo recebimento. 

6.4 - Entregue o objeto desta licitação, o responsável pelo Setor de Compras deverá 

recebê-lo: 

       6.4.1. A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada; 

6.4.2  - O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado; 

       6.4.3 - A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado 

acondicionamento; 

       6.4.4- A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante 

vencedora; 

 

7 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

O acompanhamento e a fiscalização da referida contratação ficará a cargo do (a) 

responsável pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Passira. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

8.1 - Os produtos propostos deverão atender as especificações que constam no 

edital. 

8.2 - A contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este pregão, em 

conformidade com as especificações constates neste edital e/ou que não 
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esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada substituir 

imediatamente o recusado. 

8.3 - Os produtos deverão ser entregues embalados de forma a não ser danificados 

durante as operações de transporte. Ficando de responsabilidade da empresa 

qualquer produto danificado. 

8.4 - Os produtos sairão da indústria em embalagens apropriadas e lacradas que 

garantam a sua validade e integridade nas condições especificadas pelo 

fabricante no rótulo de cada embalagem. 

 
 
9. ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRICAO 
QUANTIDADE 
PREFEITURA 

QUANTIDADE 
FUNDO DE 

SAUDE 

QUANTIDADE 
TOTAL 

UND 

Valor 

Unitario 

 PREÇO 

TOTAL  
COTAS 

1 

Água mineral sem 
gás, acondicionada 
em garrafões de 20 
litros, embalagem 
retornável 

7.500 6.000 13.500 UND 

4,60 

 R$       

62.133,75  

 

75% 

2 

Água mineral sem 
gás, acondicionada 
em garrafões de 20 
litros, embalagem 
retornável 

2.500 2.000 4.500 UND 

4,60 

 R$       

20.711,25  

 

25% 

3 

Agua mineral sem 
gás, acondicionada 
em garrafões de 
500ml, pacotes com 
12 garrafas. 

1.000 800 1.800 UND 

8,72 

 R$       

15.696,00  

 

 
TOTAL ESTIMADO - R$ 98.541,00(Noventa e oitomil, quinhentos e quarenta um reais). 
 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos financeiros, que farão face ás despesas decorrentes deste contrato, ocorrerão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
Poder: Executivo 

04.122.0401.2201.0000 - Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita  
04.122.0401.2207.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração  
04.182.0404.2211.0000 – Manutenção da Guarda Municipal 
04.123.0401.2218.0000 -Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Finanças 
04.122.0401.2333.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Cultura, Turismo e Esportes. 
15.451.0401.2231.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura  
15.452.1801.2232.0000 – Manutenção de Limpeza Publica  
26.782.2601.2235.0000 - Manutenção Serviço Rodoviário 
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20.122.0401.2336.0000- Manutenção da Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
20.605.2302.2238.0000 – Manutenção do Mercado e Matadouro 
20.606.2001.2239.0000- Manutenção e Apoio ao Produtor Rural  
08.244.0401.2259.0000 – Manutenção das atividades da casa da Mulher  
14.422.0401.2262.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Politicas Públicas da Mulher. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  
10.301.1001.2274.0000 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde  
10.301.1001.2277.0000 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF  
10.302.1002.2281.0000 - Manutenção das Atividades do SAMU 
10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta Complexidade. 
10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  
10.302.1006.2282.0000 - Tratamento Fora do Domicilio  
10.304.1003.2283.0000 – Vigilância Sanitária em Saúde  
10.305.1003.2284.0000 – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde  
10.305.1003.2322.0000 – Manutenção do PNI  
10.122.0401.2229.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde  
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
 
 
 
 
 
 

Luan de Lima Albuquerque 
Secretario de Administração 
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ANEXO II 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº10/2020 – CPL/PMP. 
 
 

OBJETO: Fornecimento de água mineral potável sem gás, envasada em garrafão 

depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua mineral potável sem gás, envasada em garrafa de 

500 ml lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM Prefeitura de Passira juntamente com o Fundo Municipal de Saúde deste Município 
de Passira – PE. 
 
 

Aos dias do mêsde do  ano de 20 , O MUNICÍPIO DE 

PASSIRA, pessoa jurídica de direito público com sede na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro. 

PASSIRA-PE, CEP: 55.650-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.097.300/0001-57, neste ato 

representado pela prefeita Sra. Rênya Carla Medeiros da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 

027.043.474-76 - e RG nº 5.354.891 SDS/PE, residente na cidade Passira – PE, doravante 

denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, ede outro      lado,      a      .................      

................................................,      estabelecida      a      ..................................................................,  

inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº..................................,  neste  atorepresentada pelo(a) Sr(a). 

...............................................brasileiro(a), ............., , residentee  domiciliado(a)  à  Rua  

....................,  ........,  cidade........................,  portador(a)  da  cédula  deidentidade (RG) nº. 

...........................e CPF nº , e, daqui por diante, denominadasimplesmente 

FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 

firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica 

do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 

1993, mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO  

A presente Ata tem por objeto fornecimento de água mineral potável sem gás, 

envasada em garrafão depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua mineral 

potável sem gás, envasada em garrafa de 500 ml lacrado, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 

Prefeitura de Passira juntamente com o Fundo Municipal de Saúde deste 

Município de Passira – PE, conforme especificações e exigências estabelecidas 

no anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº. 05/2020 - RP. 

 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº. XXX/2020 - RP e seus Anexos, Processo 

Licitatório nº. XXX/2020, do qual é parte integrante e complementar, 

vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado. 

 

3. DA VIGÊNCIA DA ATA 

  

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a 

partir de sua assinatura. 
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4. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA.  

 

4.1 A empresa registrada é obrigada a entregar o objeto licitado em até 01 (um) 

dias após orecebimento da Ordem de Fornecimento; 

 

4.2 Os produtos, objeto deste TERMO DE REFERENCIA deverão ser entregues de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Município de Passira; 

 

4.3 A requisição de fornecimento dos materiais emitida pelo Município de Passira 

terá seu teor repassado para a contratada através de formulário enviado por 

email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 7h00min as 

13h00min; 

 

4.4 Os materiais deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O 

Município se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os materiais 

que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e/ou que não 

estejam adequados para o uso e consumo; 

 

4.5 Os materiais serão entregues somente ao funcionário indicado pelo Município, 

que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto 

esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 

 

4.6 Todas as despesas relativas às entregas dos materiais, tais como: fretes e/ou 

transportes correrão à custa exclusivamente da Contratada; 

 

4.7 Os materiais serão solicitados de acordo com a necessidade de utilização da 

Secretaria Municipais de Administração, não representando para o Município 

a obrigação de utilização da totalidade dos referidos materiais licitados. 

 

4.8 Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Administração, situada na Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro Passira – 

Pernambuco, CEP: 55.650.000, de segunda a sexta-feira, no horário das 

08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) e 14h00min (quatorze horas) às 

16h00min (dezesseis horas) para efeito de verificação de conformidade dos 

produtos com as especificações, onde a partir daí será destinado aos setores 

que necessitem dos produtos. 

 

4.9 Os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

4.9.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos materiais 

com as especificações; 

4.9.2 Definitivamente após a verificação da qualidade dos 

materiais e consequentemente aceitação. 

 

4.10 Os proponentes deverão considerar, na composição do 

preço unitário dos bens licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, 

taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras despesas incidentes sobre 

os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com valores unitários e 

totais apresentados para os mesmos. 
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6 DO CONTROLE DOS PREÇOSREGISTRADOS 

4.11 Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a 

alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, 

entendendo-se como previsto no preço ofertado, todos os custos do 

fornecimento. 

 

4.12 O Fornecimento dos materiais será realizado de forma 

parcelada de acordo com as necessidades, e solicitação das Secretarias 

Municipais, pelo período da Ata de Registro de Preços que será até 31 de 

dezembro de 2020, conforme as condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 

 

a) O fornecedor registrado apresentará a Prefeitura Municipal, relatório com os 

fornecimentos realizados no período, acompanhado das referidas cópias dos 

documentos de requisição, contendo os valores; 

 

b) O Fundo Municipal de Saúde, após efetuar a análise do relatório enviado, e, 

caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a emissão e envio da 

respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo; 

 

c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 

Nota Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor 

designado. 

 

5.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo 

CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da 

licitação, sob pena de não ser processada e não paga. 

 

5.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada 

com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de 

qualquer natureza. 

 

5.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer 

outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento 

constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

 

5.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e 

nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 

pagamento, via ordem bancária; 

 

5.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças serão de responsabilidade do fornecedor registrado. 
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7 DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS 

6.1 O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao 

controle e administração da presente Ata. 

 

 

6.2 DO(S) VALOR(S) REGISTRADO(S): 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR 

UNITÁTIO 

VALOR 

TOTAL 

       

 

7.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos nas seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

 
Poder: Executivo 

04.122.0401.2201.0000 - Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita  
04.122.0401.2207.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração  
04.182.0404.2211.0000 – Manutenção da Guarda Municipal 
04.123.0401.2218.0000 -Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Finanças 
04.122.0401.2333.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Cultura, Turismo e Esportes. 
15.451.0401.2231.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura  
15.452.1801.2232.0000 – Manutenção de Limpeza Publica  
26.782.2601.2235.0000 - Manutenção Serviço Rodoviário 
20.122.0401.2336.0000- Manutenção da Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
20.605.2302.2238.0000 – Manutenção do Mercado e Matadouro 
20.606.2001.2239.0000- Manutenção e Apoio ao Produtor Rural  
08.244.0401.2259.0000 – Manutenção das atividades da casa da Mulher  
14.422.0401.2262.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Politicas Públicas da Mulher. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  
10.301.1001.2274.0000 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde  
10.301.1001.2277.0000 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF  
10.302.1002.2281.0000 - Manutenção das Atividades do SAMU 
10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta Complexidade. 
10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  
10.302.1006.2282.0000 - Tratamento Fora do Domicilio  
10.304.1003.2283.0000 – Vigilância Sanitária em Saúde  
10.305.1003.2284.0000 – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde  
10.305.1003.2322.0000 – Manutenção do PNI  
10.122.0401.2229.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde  
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 
 
8 DA REVISÃO DEPREÇOS 
 

8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
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8.1.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens 

registrados; 

 

8.2. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo 

superveniente, tornasse superior ao preço praticado no mercado, o município 

convocará o licitante registrado visando à negociação para redução de preços 

e sua adequação àquele praticado pelo mercado; 

 

8.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido; 

 

8.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais 

fornecedores, na ordem de classificação do processo licitatório para o item 

em questão, visando igual oportunidade de negociação; 

 

8.3. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos 

preços registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, com o município 

poderá: 

 

8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido de 

fornecimento; 

 

8.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual 

oportunidade de negociação; 

 

8.4. Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do 

item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
9DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

9.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não aceitar diminuir o(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de se tornar(em) 

superior(es) ao(s) praticado(s) no mercado; 

c) Houver razões de interesse público. 

9.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho do Município de Passira. 

9.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovados. 

 

10DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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10.1 A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, no 

sitio eletronico oficial do orgão ou entidade promotora da licitação. 

 

11DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 

11.1 Fornecer dentro dos padrões estabelecidos no Termo de Referência, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 

qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

 

11.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos 

materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 

instrumento; 

 

11.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Passira, cujas 

reclamações se obriga a atenderprontamente, bem como dar ciência ao órgão 

solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 

quando do fornecimento; 

 

11.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 

qualquer natureza; 

 

11.5 A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 

execução ou inexecução do fornecimento, e não a eximirá das penalidades a 

que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 

estabelecidas; 

 

11.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 

previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 

 

12 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

 

12.1 A prefeitura, obriga-se a: 

 

a) Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada 

no fornecimento dos materiais; 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste 

Termo; 

c) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata 

de Registro de Preços; 

d) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área 

solicitante, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e para 

atestar o recebimento dos materiais, conforme definido do presente 

edital; 

e) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e 

em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não 

acarrete ônus para o Fundo Municipal de Saúde ou modificação na Ata 

de Registro de Preços; 
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f) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 

preços registrados, bem como pagar pelas aquisições na forma prevista; 

g) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 

Registro de Preços; 

h) Indicar o(s) local(is) e horário(s) em que deverão ser entregues os 

materiais; 

i) Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde 

que observadas as normas de segurança; 

j) Notificar a empresa registrada de qualquer irregularidade encontrada 

no fornecimento dos materiais; 

k) Efetuaros pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste 

Termo. 

 

13DAS PENALIDADES  

 

Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de 

Registro de Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudarna execução da Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 

13.2.1A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por 

dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

 b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento 

do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor registrado, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto, entendendo-se 

como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 (cinco) dias que se seguirem à 

data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor registrado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor da 

parcela a ser cumprida, para cada evento. 

 

13.3As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

da aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a 

aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

13.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
14.1 Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de 

preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado 

no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços. 
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15 DO FORO 

  

15.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços 

será competente o foro da Comarca dos Passira/PE. 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de 

registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias, de igual teor e 

forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido 

arquivada uma via na Comissão Permanente de Licitação do Município de Passira. 
 

Passira/PE, ............. de de 2020. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratado 
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ANEXO III – Minuta do Contrato 
 

CONTRATO Nº __/2020. 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A 

EMPRESA____________________, CONFORME, 

PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2020. 
      

 

Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PASSIRA, 
entidade da Administração Pública Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.097.300/0001-57, com sede à 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro, Passira – PE, CEP 55.650-000,doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pela a sua titular a senhora Prefeita Rênya Carla Medeiros da Silva, 
brasileira, solteira, portadora do RG nº 5.354.891 SDS/PE inscrita noCPF nº 027.043.474-76, residente e 
domiciliada, nesta cidade denominada, e do outro lado, a empresa _______________________,estabelecida 
na Rua ________________________, nº._____, ___________-_____, CNPJ____________________, neste 
ato representado pelo Sr.(a) _____________________________, _________________, _________________, 
__________________, portador ‘a’ da cédula de identidade nº ____________________SSP/____ e inscrito 
no CPF/MF sob o nº _________________, de agora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 
contratação, nos termos e cláusulas seguintes e normas contidas na Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho 
de 1993,Tem entre si justo e acordado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
Constitui objeto deste contrato fornecimento de água mineral potável sem gás, envasada em 

garrafão depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua mineral potável sem gás, envasada em 

garrafa de 500 ml lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM Prefeitura de Passira juntamente com o Fundo Municipal de Saúde deste 

Município de Passira – PE, Conforme Termo de Referencia em anexo do PREGÃO ELETRONICO Nº 
05/2020, REGISTRO DE PREÇO 10/2020 parte deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
O valor do presente contrato será de R$____________, (____________________), conforme disposto na 
proposta da Contratada, adjudicado pelo Contratante. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, com o fornecimento dos materiais e com o atesto 
do Servidor designado pela Secretária demandante, e com a apresentação da Nota Fiscal /Fatura e Recibo. 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
EM = Encargos moratórios; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016439, assim apurado: 
I = (TX) I =  ( 6 / 100 )                I = 0,00016439 
        ________ TX = Percentual da taxa anual = 6 % 
          365                                      
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
Os recursos financeiros, que farão face ás despesas decorrentes deste contrato, ocorrerão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 

Poder: Executivo 

04.122.0401.2201.0000 - Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita  

04.122.0401.2207.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração  

04.182.0404.2211.0000 – Manutenção da Guarda Municipal 

04.123.0401.2218.0000 -Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Finanças 

04.122.0401.2333.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura, Turismo e Esportes. 

15.451.0401.2231.0000 - Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura  

15.452.1801.2232.0000 – Manutenção de Limpeza Publica  

26.782.2601.2235.0000 - Manutenção Serviço Rodoviário 

20.122.0401.2336.0000- Manutenção da Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

20.605.2302.2238.0000 – Manutenção do Mercado e Matadouro 

20.606.2001.2239.0000- Manutenção e Apoio ao Produtor Rural  

08.244.0401.2259.0000 – Manutenção das atividades da casa da Mulher  

14.422.0401.2262.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Politicas Públicas da 

Mulher. 

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
 

O prazo do presente contrato terá vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020, período 
equivalente o fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

O descumprimento total ou parcial obrigações legais e contratuais estabelecidas, sujeitará as sanções 
previstas no artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei 8.666/93, ou seja, advertência, multa conforme Edital, 
suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração 
Publica, por prazo de ate 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração publica, garantida a defesa previa e no art. 7º da Lei 10520/2002 ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO 
 
Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que cabíveis 
a pressente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que 
estabelece o seu art. 58. 
Parágrafo Primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art 79, no que couber.  
Parágrafo segundo – as formas de rescisão contratual são as estabelecidas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da Contratada: 
I) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 
civis e criminais resultantes da execução do contrato. 
II) Garantir a qualidade do fornecimento, respondendo civilmente por quaisquer irregularidades 
que comprometam o fornecimento e a instalação. 
III) Arcar com todos os encargos resultantes do fornecimento neste Município. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

I) Efetuar os pagamentos devidos; 
II) A fiscalização que será feita por servidor designado pela Secretaria demandante, que anotará os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas 
identificadas, ou ainda, a recusa da contratada em saná-las no prazo de até 48 horas. 
 
Parágrafo Único - No caso de se constatarem irregularidades no produto, a Contratada será notificada para 
substituí-lo no prazo de 72horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto será recebido provisoriamente e definitivamente. 
 
Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com as especificações; 
Parágrafo Segundo - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e sua 
consequente aceitação pela Secretaria competente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO 
O presente contrato rege – se pela lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizadas pelas Leis nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, nº 8.949, de 27 de maio de 1998 e nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, por 
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando – se – lhe, supletivamente os princípios de 
teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Fazem parte do presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Eletrônico nº 
05/2020, seus anexos e a proposta da Contratada, adjudicada pelo Contratante. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇAO 
A Contratada fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, acréscimos ou 
supressões dos serviços mencionados na cláusula primeira, até o limite máximo de 25% (vinte por cinco) do 
valor inicial do contrato. 
 
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência 
de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - As partes elegem o foro da cidade de Passira, para dirimir quaisquer questões que 
possam surgir na execução deste contrato, com a renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
Parágrafo Segundo -E por estarem juntos e contratados firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
impressas, de igual teor, para um só efeito legal. 

 
Passira, _____/__________/ 2020. 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

- Prefeita – 
CONTRATANTE 

 
________________________________ 

Nome da Empresa 
CNPJ 

Nome do Sócio Administrador 
CPF nº. 

CONTRATADO 
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CONTRATO Nº __/2020. 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A 

EMPRESA____________________, CONFORME, 

PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2020. 
      

 

Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PASSIRA, 
entidade da Administração Pública Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.097.300/0001-57, com sede à 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 Centro, Passira – PE, CEP 55.650-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Maria Pereira da Silva, 87, Centro - 
PASSIRA - PE CEP: 55.650-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.475/0001-54, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria de Saúde Sra. Gyna Karine Barbosa 
Aniceto, brasileira, casada, portadora do RG nº 5191257 SSP/PE, inscrita no CPF nº 030.654.604-32, neste 
ato representada pela Secretaria de saúde, residente e domiciliada na cidade de Limoeiro-PE 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa _______________________,estabelecida na Rua 
________________________, nº._____, ___________-_____, CNPJ____________________, neste ato 
representado pelo Sr.(a) _____________________________, _________________, _________________, 
__________________, portador ‘a’ da cédula de identidade nº ____________________SSP/____ e inscrito 
no CPF/MF sob o nº _________________, de agora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 
contratação, nos termos e cláusulas seguintes e normas contidas na Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho 
de 1993,Tem entre si justo e acordado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
Constitui objeto deste fornecimento de água mineral potável sem gás, envasada em garrafão 
depolicarbonato de 20 litros lacrado e agua mineral potável sem gás, envasada em garrafa de 500 ml 
lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
Prefeitura de Passira juntamente com o Fundo Municipal de Saúde deste Município de Passira – PE, 

Conforme Termo de Referencia em anexo do PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2020, REGISTRO DE PREÇO 
10/2020 parte deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
O valor do presente contrato será de R$____________, (____________________), conforme disposto na 
proposta da Contratada, adjudicado pelo Contratante. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, com o fornecimento dos materiais e com o atesto 
do Servidor designado pela Secretária demandante, e com a apresentação da Nota Fiscal /Fatura e Recibo. 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
EM = Encargos moratórios; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016439, assim apurado: 
I = (TX) I =  ( 6 / 100 )                I = 0,00016439 
        ________ TX = Percentual da taxa anual = 6 % 
          365                                      
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
Os recursos financeiros, que farão face ás despesas decorrentes deste contrato, ocorrerão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 

Poder: Executivo 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  

10.301.1001.2274.0000 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde  

10.301.1001.2277.0000 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF  

10.302.1002.2281.0000 - Manutenção das Atividades do SAMU 

10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta Complexidade. 

10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  

10.302.1006.2282.0000 - Tratamento Fora do Domicilio  

10.304.1003.2283.0000 – Vigilância Sanitária em Saúde  

10.305.1003.2284.0000 – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde  

10.305.1003.2322.0000 – Manutenção do PNI  

10.122.0401.2229.0000 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde  

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
 

O prazo do presente contrato terá vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020, período 
equivalente o fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

O descumprimento total ou parcial obrigações legais e contratuais estabelecidas, sujeitará as sanções 
previstas no artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei 8.666/93, ou seja, advertência, multa conforme Edital, 
suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração 
Publica, por prazo de ate 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração publica, garantida a defesa previa e no art. 7º da Lei 10520/2002 ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO 
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Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que cabíveis 
a pressente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que 
estabelece o seu art. 58. 
Parágrafo Primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art 79, no que couber.  
Parágrafo segundo – as formas de rescisão contratual são as estabelecidas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da Contratada: 
IV) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 
civis e criminais resultantes da execução do contrato. 
V) Garantir a qualidade do fornecimento, respondendo civilmente por quaisquer irregularidades 
que comprometam o fornecimento e a instalação. 
VI) Arcar com todos os encargos resultantes do fornecimento neste Município. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

II)  Efetuar os pagamentos devidos; 
II) A fiscalização que será feita por servidor designado pela Secretaria demandante, que anotará os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas 
identificadas, ou ainda, a recusa da contratada em saná-las no prazo de até 48 horas. 
 
Parágrafo Único - No caso de se constatarem irregularidades no produto, a Contratada será notificada para 
substituí-lo no prazo de 72horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto será recebido provisoriamente e definitivamente. 
 
Parágrafo Primeiro - Provisoriamente, pela Secretaria demandante, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com as especificações; 
Parágrafo Segundo - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e sua 
consequente aceitação pela Secretaria competente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO 
O presente contrato rege – se pela lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizadas pelas Leis nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, nº 8.949, de 27 de maio de 1998 e nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, por 
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando – se – lhe, supletivamente os princípios de 
teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
Fazem parte do presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Eletrônico nº 
05/2020, seus anexos e a proposta da Contratada, adjudicada pelo Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇAO 
A Contratada fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, acréscimos ou 
supressões dos serviços mencionados na cláusula primeira, até o limite máximo de 25% (vinte por cinco) do 
valor inicial do contrato. 
 
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência 
de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - As partes elegem o foro da cidade de Passira, para dirimir quaisquer questões que 
possam surgir na execução deste contrato, com a renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
Parágrafo Segundo -E por estarem juntos e contratados firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
impressas, de igual teor, para um só efeito legal. 

 
Passira, _____/__________/ 2020. 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA DE SAUDE 

CONTRATANTE 
 

________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 
Nome do Sócio Administrador 

CPF nº. 
CONTRATADO 


