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PROCESSO Nº 1018039/2018 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 – PMV/AL 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE COLETA E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, COM 
RESPECTIVOS SOFTWARE E BOBINAS DE PAPEL PARA O REGISTRO E O 

CONTROLE DIÁRIO DA FREQUÊNCIA, BEM COMO, SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SECRETARIA 

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA/AL. 

Abertura do Certame em 30 de janeiro de 2019, às 08h:30min. 
 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________________________ 

CNPJ N.º ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

CEP ___________________ CIDADE / ESTADO__________________________________ 

TELEFONE: ____________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

Viçosa / Alagoas ______ de ______________de__________ 

 

___________________________________________  
Responsável pelo Recebimento 

 
 

 
 Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 
comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a 

obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou 

em jornal de grande circulação. 
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EDITAL 

  
Pregão Presencial nº 05/2019 
Tipo: Menor Preço por Item 

 
 

 O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº. 122/2018 de 18 de maio de 2018, torna público 
para o conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar 

licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 30 de janeiro de 
2019, em sessão pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 

situada à  Rua do Centenário, nº 02, cidade de Viçosa/AL, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos 

termos, especificações, instruções e condições contidas neste instrumento e 
seus anexos. 
 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão 
integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores, bem como pela A Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que 

institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 
demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas 
interessadas na Sede Administrativa do Município de Viçosa/AL, no horário 
das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede à data do Certame. 

 
1. DO OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada 
na aquisição de equipamento de Coleta e Registro de Ponto Eletrônico com 

respectivo software e bobinas de papel para o registro e o controle diário da 
frequência, bem como, serviços de instalação, transferência de conhecimento 

para Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa, nas quantidades e 
especificações aduzidas no Anexo I deste Edital. 
 

2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
2.1. O valor total estimado da presente contratação perfaz a ordem de R$ 

80.345,34(oitenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro 
centavos). 
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2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto solicitado pela(s) 

Secretaria(s) desta Administração Pública Municipal será(ao) cobertas pelas 
Leis Orçamentárias do Município de Viçosa/AL, para o exercício de 2019. 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 061 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.4 – Atenção Básica 
Projeto/Atividade: 6.003 – Bloco da Atenção Básica – PAB 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 401 – Recursos Vinculados 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Projeto /Atividade: 6.005 – Bloco de Média e Alta Comp. Amb. Hospitalar – Teto 
Financeiro e Hospital 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.4 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
Projeto /Atividade: 6.010 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 40 – Recursos Próprios       
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.304.4. – Vigilância Sanitária 
Projeto/Atividade: 6.016 – Bloco da Vig. em Saúde – Piso Fixo de Vig. Sanitária 
(PFVISA) 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 433 – Recursos Vinculados       
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
 Funcional: 10.305.4. – Vigilância Epidemiológica 
 Projeto/Atividade: 6.017 – Bloco da Vig. em Saúde – Piso Fixo de Vig. em Saúde 
(PFVS) 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

 Fonte de Recuso: 433 – Recursos Vinculados       
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial. 
Projeto/Atividade: 6.037 – Bloco de Media e Alta Complexidade Hospitalar – 
CAPS/RSME 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados 
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Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial. 
Projeto/Atividade: 6.044 – Bloco de Media e Alta Complexidade Hospitalar – Melhor em 
Casa 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 402 – Recursos Vinculados 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
 Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 
 Projeto/Atividade: 6.050 – Bloco de Média e Alta Complexidade - SAMU 
 Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

 Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados       
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
 Funcional: 10.301.4. – Bloco de Atenção Básica 
 Projeto/Atividade: 6.058 – Bloco de Atenção Básica – Inc. Ao Programa Academia da 
Saúde (RAB ACAD) 
 Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
 Fonte de Recuso: 401 – Recursos Vinculados       
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 
Projeto/Atividade: 6.059 – Bloco de Média e Alta Comp. Amb. Hospitalar – Teto 
Municipal – Manutenção da UPA 
Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados       

 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  
 
3.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de 

pequeno porte, pertinentes ao ramo de atividade relacionada ao objeto deste 
certame, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, desde que: 

3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Pregão;  

3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos 
neste Edital. 
3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de 
insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação;  
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  

3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de 
Viçosa/AL suspenso; 
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3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição;  
3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 
4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto o Pregoeiro 

através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único 
admitido a intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos regularmente autenticados: 

I - cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que 
contenha foto; 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam 
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o 

representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, 
em decorrência de tal investidura. 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 
4.5. A não-apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame 
licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no 
processo licitatório em nome da empresa. 

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 
credenciado. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 

 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados 
ou seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, 
admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 

registrados em ata os nomes das licitantes: 
I - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação 
para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será exigida por 
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ocasião da assinatura do Contrato e, se for o caso, declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 
II - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é 
considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo IV deste Edital; 
III – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso VII 

deste subitem, assinada por quem de direito, de elaboração independente de 
proposta, conforme modelo constante do anexo V do edital, em cumprimento 
ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça.  
IV – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para 

Proposta de Preços (Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 
5.2 A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 5.1 
deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes 

contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a 
não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

5.2.1 As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas 

de próprio punho na sessão do certame, desde que o representante possua 
outorga de poderes para tal feito. 

5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na 
forma do subitem 6.1 deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a 
partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 
Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos 
pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como 

previsto no item 6 supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a 
abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e 
rubricando-as em todas as suas folhas. 

5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à 

habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, 
opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número 

da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" 
e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
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I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 

 
ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/20XX 
DIA XX/XX/2019 – XX:00 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
 CNPJ 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/20XX 

DIA XX/XX/2019 – XX:00 HORAS 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 
 
6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de 

publicação em órgão de imprensa oficial. 
6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos 
envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, 

mediante a apresentação do original. 
6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 

 
7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 
7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com 
clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
licitante ou por quem de direito; 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: 
nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 

cargo na empresa, para fins de assinatura do Contrato; 
7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação; 
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7.5. Conter a marca e, quando possível, modelo e o nome do fabricante dos 

produtos ofertados; 
7.6. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e 
totais correspondentes aos itens e ao valor global ofertado, sendo este último 

em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no 
Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), com duas casas decimais depois da 
vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 

os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
este último; 

7.7. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem 
todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.8. Constar declaração de que o fornecimento do Objeto poderá ser feito de 
forma total, e sua entrega realizada no prazo de até 05(cinco) dias, contados 
após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento 

expedida pela Administração Municipal; 
7.9. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer 
outra condição que induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 

7.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da 
proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos 

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os objetos ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais; 
7.11. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
7.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.14. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou 

impropriedades quanto ao produto pertinente às propostas apresentadas pelas 
demais licitantes, no que concerne a sua composição, fabricação, gramatura, 

ou qualquer outro fato que repute relevante, deverá apresentar os elementos 
necessários para provar as suas alegações. A não-comprovação, por parte da 
impugnante, dentro do prazo fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à 

instauração de processo administrativo para apurar o retardamento do 
certame em face de alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do 
Município. 

7.15. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de 
representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 

extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 
7.16. Serão desclassificadas: 
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a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação; 
b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato; 

 
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 
8.1. O Pregoeiro informará às participantes presentes quais licitantes 
apresentaram propostas de preços para fornecimento do Objeto, objeto da 

presente licitação, bem como informará os respectivos preços propostos. 
8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todas as concorrentes. 
8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que 

apresentarem as propostas de menor preço global e as demais cujas propostas 
estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de 
menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei no 

10.520/2002. 
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as 
melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes 
classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no 

inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 
8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 
8.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos e de valores decrescentes. 
8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de 
maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. 
8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja 
licitante não credencie, na forma do item 4 deste edital, representante para o 

ato de abertura do pregão.           
8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor 

preço. 
8.10. Na hipótese do subitem 8.6, caso a Microempresa e/ou Empresa de 

Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
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8.11. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 

apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições de habilitação. 
8.13. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou 

incorreta, certidões vencidas ou que não comprovem a regularidade a que se 
destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na forma do art. 43, 
da Lei Complementar nº 123/2006.  
8.14. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a 

licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente 
licitação. 

8.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 

8.16. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 
obtido o menor preço. 

8.16.1.o Pregoeiro poderá negociar também os itens do lote, caso verifique valor 
em desacordo com os constantes no mapa de preços.   
8.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 
8.18. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
8.19. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de 
divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

8.20. As Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, se esta apresentar 
restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização 
da documentação, nos termos do §1º do Art.43, da LC 147/2014, com vista à 

contratação. 
 
9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em 

um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo 
relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos 
termos do subitem 6.2.1, pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio. 
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9.1.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus 

quadros de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o 
modelo no Anexo III deste Instrumento. 
9.1.2. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência 

de fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
Anexo III. 

9.1.3. A licitante deverá declarar ainda sob as penas da lei que não tem em 
seu quadro societário servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º da lei 8.666/93, conforme 

Anexo III. 
9.2. A licitante deve declarar, que tem conhecimento de todas as informações 

acerca do presente Certame e que aceita todas as condições nele contidas para 
o fiel cumprimento das obrigações, conforme modelo anexo III. 
9.3. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 
de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na 
forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a: 

9.3.1. Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas 

alterações, ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores devidamente 

autenticados; 
b) 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 o exigir (conforme o caso). 

9.5.1.1. Caso a licitante apresente o contrato e suas alterações no ato do 
credenciamento a mesma ficará isenta de apresentar na fase de 
habilitação. 

 
9.3.2. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de pelo menos 01(um) atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando 
o fornecimento de objeto deste certame; 

 
9.3.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

b) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial 

ou concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante. 
9.3.4. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de 

Contribuintes, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da 
licitante; 

f) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

g) 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 n.º 5.452, de 1º de maio de 1943". 
h) Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da Licitante. 

 
9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro 
considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 
inabilitação da licitante. 

 
10. DOS RECURSOS: 
 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 

vencedora. 
10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, 

será reduzida a termo em ata. 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às 
interessadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 

nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os 
recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos 
prazos legais. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO: 

 
11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 

pregão. 
11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município convocará a licitante 

vencedora para a assinatura do contrato que após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 

11.3. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no 
prazo máximo de até 05 (cinco) dias, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a 
critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 
11.4. O contrato firmado com a(s) licitante(s) fornecedora(s) observará a 

minuta constante no Anexo VI, podendo ser alterada nos termos dos Arts. 57 e 
58 da Lei nº 8.666/93. 
11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos 

definidos no subitem 11.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de 

Preços. 
11.6. Ao assinar o Contrato a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 

adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em 
seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 

11.7. O contrato terá sua vigência até 31 (trinta e um) de dezembro de 2019, 
podendo ser prorrogada por igual período, conforme dispõe a Lei 8.666/92. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
 

12.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes no termo de 
contrato (Anexo VI) do edital. 
 

13. DA ENTREGA DO OBJETO: 
 

13.1. O Objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretária Municipal de 
Saúde de forma parcelada mediante Ordem de Fornecimento expedida pela 
Administração Municipal. 



Página 15 de 55 

 

PROCESSO Nº 1018039/2018 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

13.2. O Objeto deverá apresentar qualidade, marca e especificações idênticas 

às mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária. 
13.3. A entrega do objeto se fará durante o horário de funcionamento desta 
Administração, salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força 

maior, que deverá ser analisado por servidor designado. 
13.4. O prazo de entrega do objeto será de 05 (cinco) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento. 

13.4.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a entregar os 
objetos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a 

ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 
previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 

13.5. O Objeto, no ato da entrega, deverá estar acompanhado da Nota fiscal 

descritiva, constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta 
bancária para depósito do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do 

FGTS. 
13.6. O ato de recebimento dos objetos licitados, não importa em sua 
aceitação. A critério da Administração será submetido a sua verificação, 

cabendo a fornecedora, a troca dentro de 48 (quarenta e oito) horas, do objeto 
que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, 
apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato da 

entrega ou no período de verificação.  
 

14. DA GARANTIA DO OBJETO: 
 
14.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que tornem o Objeto impróprio ou inadequado a que se destinam 
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
com as indicações constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
Município exigir a substituição das partes viciadas. 

14.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, poderá o Município exigir, alternativamente e à sua escolha: 
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; 
III - o abatimento proporcional do preço. 

14.2. A licitante deverá garantir a entrega do Objeto da proposta, com prazo de 

garantia, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 
 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
15.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (dias) a partir 

da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de direito. 
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15.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante 

vencedora encontra-se em regular situação fiscal para com a Seguridade 
Social. 
15.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha 

recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 
15.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até 

que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 
15.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta 

corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para 
isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
16.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da 
entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 

com a Administração, e assim sucessivamente. 
16.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o Contrato 
ou a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por 

cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções cabíveis. 

16.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela 
inexecução total ou parcial do Contrato: 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição estabelecida será aplicada em dobro na 

reincidência. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - 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. 
16.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
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16.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, 

podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado 
judicialmente. 
16.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer 

agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio 
de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com 
instruções fornecidas pela Contratante. 

16.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do subitem 16.4, facultada a defesa prévia da 

interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
16.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores. 

 
17. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 

 
17.1. O Contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 
e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

 
18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, 
encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá o Pregoeiro decidir sobre 

a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
18.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
19.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 

licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de 
início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente na Administração. 
19.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
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19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 
sessão pública de pregão. 

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

19.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo 
será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 
19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 

será competente o juízo da Comarca deste Município. 
19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
19.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório 
deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no 
preâmbulo deste edital. 

19.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, 
mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no 
item anterior. 

19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  
19.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 

 a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Modelo de Apresentação de Proposta de Preços; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração Credenciamento; 

f) Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato. 
 

Viçosa /AL, 16 de janeiro de 2019. 
 

_____________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 
Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 
 

ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

 A presente licitação tem como objeto, a aquisição de equipamento de 

Coleta e Registro de Ponto Eletrônico com respectivo software e bobinas de papel 

para o registro e o controle diário da frequência dos servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde, bem como, instalação e transferência de conhecimento, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de 

Referência, além, da realização de levantamento e caracterização das especificações 

dos materiais a serem adquiridos, buscando no mercado o orçamento dos custos com a 

finalidade de balizar a contratação, assim como estabelecer prazo, local de entrega, 

forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual. 

 

2.  JUSTIFICATIVA:  

A aquisição e o serviço de instalação de equipamento de Ponto 

Eletrônico tem sua justificativa embasada no cumprimento do TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) firmado entre o Município de Viçosa e o Ministério 

Público Federal, em 29 de agosto de 2018, referente aos Autos da Ação Civil 

Pública n° 080075-50.2018.4.05.8002, cujo objetivo é o controle diário da 

frequência dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, através da 

instalação do ponto eletrônico, visando conferir maior eficiência aos serviços 

atualmente executados pelos profissionais ligados ao SUS.  

Atualmente, a emissão e o controle da frequência dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde são feitos de maneira manual, ficando sob 

responsabilidade dos Coordenadores das Unidades de Saúde as seguintes atividades: 

a. Emissão mensal das folhas de ponto; 

b. Entrega das folhas no Setor de Recursos Humanos; 

c. Conferência individualizada de cada folha de ponto, verificando o 

efetivo cumprimento da jornada; 

d. Cálculo das horas trabalhadas a maior e a menor; 

e. Encaminhamento mensal de relatório para o comando de desconto 

de faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas; 

f. Reemissão das folhas de ponto por perda ou extravio; 

g. Encaminhamento mensal de relatório de frequência aos órgãos de 

origem dos empregados requisitados;  

h. Solicitação mensal às chefias das frequências não entregues no prazo legal;  

Além do desgaste da tarefa repetitiva e seu ônus para a Administração 
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Pública, que acaba tendo que destacar servidores exclusivamente para a execução 

dessas atividades, ainda há riscos de ocorrerem falhas nesse controle mensal. 

Evidentemente, a ausência do sistema informatizado de controle e 

gerenciamento de frequência, traz prejuízos ao bom andamento e à regularidade das 

atividades. 

BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO; O sistema de controle eletrônico 

de ponto automatizará o domínio de frequência dos servidores, permitindo uma 

melhor administração e acompanhamento das apurações da frequência, auxiliando no 

gerenciamento dos recursos humanos, na redução de custos, na automatização de 

tarefas repetitivas, na segurança e na democratização das informações para todos os 

servidores. 

3. PROCESSO DE AQUISIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

A presente licitação será precedida na modalidade Pregão Presencial 

do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações, por se tratar de produto facilmente encontrado no mercado, 

cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por 

edital, por meio de especificações usuais do comércio. 

Para implementação do sistema de controle de ponto informatizado 

será necessária à aquisição de: 

a) Registradores Eletrônicos de Ponto homologados pelo MTE; 

b) Licença de uso de software de gerenciamento dos coletores de ponto 

eletrônico; 

c) Serviços de Instalação e configuração, incluindo a coleta das digitais 

dos servidores;  

d) Insumos necessários ao início do funcionamento do registro eletrônico 

de ponto;   

e) Transferência de conhecimento para utilização do equipamento e 

software;  

f) Manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças;  

A fim de garantir a compatibilidade entre os itens necessários ao 

equipamento tecnológico para registro de ponto de servidores, optou-se por incluir no 

presente termo a aquisição 12 (doze) bobinas de papel para impressão térmica por 

equipamento, para evitar incompatibilidade desse insumo indispensável ao 

funcionamento do aparelho.  

O processo licitatório observará as normas e procedimentos 

administrativos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 

suas alterações e do Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013 e suas 

alterações. 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS: 

Os equipamentos de coleta e registro de ponto eletrônico deverão ser 
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acompanhados de: software para funcionamento, instalação, configuração, 

transferência de conhecimento quanto à sua operação, manutenção preventiva e 

corretiva, com substituição de peças.  

 As Bobinas de papel para impressão térmica deverão atender as 

especificações do subitem 4.5.  

4.1 – HARDWARE - EQUIPAMENTO DE COLETA E REGISTRO DE 

PONTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA LEITURA DA IMPRESSÃO 

DIGITAL DO SERVIDOR (POR BIOMETRIA) 

 

Especificação técnica:  

Formas de registro de ponto 

Teclado: Digitação de PIS ou matrícula 

Cartão de proximidade: RFID com protocolo Wiegand ou Aba Track 

Cartões de código de barras: 3 de 9, 2 de 5 e 2 de 5 intercalado 

Biometria: leitor óptico de 500dpi com capacidade de 500, 3000 ou 5000 funcionários 

 

Características:  

Capacidade: Até 100.000 usuários cadastrados (cartão ou teclado) 

Capacidade de registro: 9 milhões 

Pictograma: Orientativo para indicação de marcação 

Formatos de hora: Horário GTM de verão 

Teclado: 16 teclas em silicone 

1 tecla em RIM 

1 tecla para chave pública 

Display LCD: Gráfico até 05 linhas 

Nobreak: Opcional (duração de até 4 horas) 

Condições ambientais: 5ºC a 40ºC; umidade relativa 10% a 85% (sem condensação) 

 

Impressora 

Bobina: Impressão térmica com guilhotina 

Troca de bobina: compartimento com fácil acesso e protegido por chave 

 

Comunicação:  

USB: 1 porta USB 2.0 (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivos Fonte de Dados 

(AFD) 

1 porta USB 2.0 para importação e exportação de usuários e recebimentos (AFDT) 

Ethernet: 1 porta 10/100 Mbps nativa 

Protocolo: TCP/IP 

 

Alimentação: 

Fonte: Chaveada full range 100 – 240v, 50 – 60 Hz 

Padrão Tomada: NBR 14136 

Consumo: 36W 

 

Segurança: 

Dados: Assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos pelo equipamento 
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Firmware: Download protegido 

Lacre: Proteção da USB fiscal e dos botões de impressão de RIM e Chave Pública 

 

4.2 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS COLETORES E 

COLETA DE INFORMAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS 

SERVIDORES:  

 

4.2.1 Especificação técnica do software  

 

- Interface amigável e de fácil visualização ao usuário; 

- Adequado à Portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego; 

- Todas as funcionalidades já presentes na versão anterior; 

- Controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra; 

- Opção para cálculo diferenciado de extra para um dia e servidor específico; 

- Restrições por usuários para determinadas empresas, departamentos e 

abonos; 

- Gravação do registro de ponto original e equipamento que originou o 

registro; 

- Essa licença tem suporte até 200 funcionários; 

- Permite o tratamento de programações de Extras, Férias e Afastamentos; 

- Criação e impressão de etiquetas para crachás de identificação com layout 

personalizável; 

- Para empresas que possuem acima de 200 funcionários, deverá adquirir uma 

licença de adicional referente a quantidade de servidores da mesma. 

- Comunicação direta com diversos equipamentos REPs integrados ao 

software. 

- O software armazena histórico de Escalas Mensais; 

- Integração automática com sistema Secullum Acesso.Net; 

- Importação de dados da versão anterior para fácil migração. 

Sistema Operacional: compatível com Windows 98 ou superior; 

- Banco de Dados: Access, SQL Server ou Oracle, entre outros. Otimizado 

para conexão remotas; 

- Computador Requerido: Processador com 500Mhz, Memória Ram de 

128Mb, espaço disponível em disco de 500 Mb, resolução de tela 1024x768; 

- Computador Sugerido: Processador com 2Ghz, Memória Ram de 2Gb, 

espaço disponível em disco de 1 Gb, resolução de tela 1024x768; 

- Idiomas: Português, Inglês e Espanhol; 

- Visualização dos Relatórios: os relatórios podem ser visualizados com 

ZOOM em tela antes de serem impressos. 

 

4.3 – TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO AOS SERVIDORES 

RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DO PONTO 

ELETRÔNICO: 

4.3.1 A transferência de conhecimento tem por objetivo demonstrar a 

utilização dos equipamentos e as funcionalidades do software envolvidos na 

solução, de acordo com  as especificações contidas neste Termo de Referência; 
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4.3.2 A transferência de conhecimento deverá ser ministrada no local de 

instalação dos equipamentos, onde deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATANTE os seguintes equipamentos: microcomputador, projetor e 

tela de projeção; 

4.3.3 A transferência de conhecimento deverá ocorrer imediatamente após o 

início da implantação do equipamento no ambiente da CONTRATANTE ou 

em tempo em que esta julgar oportuno, desde que ocorra em até 2 (dois) meses 

após o recebimento definitivo do equipamento; 

4.3.4 A transferência de conhecimento deverá ser ministrada em português e 
contemplará o fornecimento de prospectos de orientação, apostilas e cartões de 
referência para utilização dos equipamentos e suas funcionalidades; 

4.3.5 A transferência de conhecimento no uso dos equipamentos deverá 

abranger, no mínimo, as seguintes atividades: 

4.3.5.1 Demonstrações práticas abordando conceitos gerais adotados 

nas instalações; 

4.3.5.2 Procedimentos de operação; 

4.3.5.3 Modos de operação; 

4.3.5.4 Especificações técnicas; 

4.3.5.5 Manutenção preventiva e corretiva (nível básico); 

4.3.5.6 Aulas práticas contemplando o uso e operação dos 

equipamentos e softwares associados. 

4.3.6 Deverá ser ministrada preferencialmente dentro do horário que 

compreende entre 8h às 15 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto 

feriados. 

4.3.7 A critério da CONTRATANTE, a transferência de conhecimento 

deverá ser ministrada em até 02 turmas a fim de manter a perenidade dos seus 

serviços que são operacionalizados pelos participantes. 

4.3.8 A CONTRATADA deverá providenciar as configurações necessárias a 

transferência de conhecimento aos servidores que gerenciarão o sistema de 

ponto eletrônico; 

4.3.9 Todo o material didático e demais equipamentos necessários à 

transferência de conhecimento deverão ser fornecidos pela CONTRATADA; 

4.3.10 A CONTRATADA deverá disponibilizar, para prestação dos serviços 

em tela, de acordo com o especificado neste termo, profissional (ais) com 

perfil técnico adequado às atividades previstas, com técnicos treinados pelo 

fabricante para a operação e configuração de todos os componentes ofertados. 

O CONTRATANTE poderá, a seu critério, em qualquer tempo, formalizar 

justificativa solicitando a substituição total ou parcial da equipe apresentada, 

caso venha a ser constatado pela CONTRATANTE que a equipe 

disponibilizada, total ou parcialmente, não detém os conhecimentos técnicos 

necessários; 
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4.3.11 A CONTRATANTE fica responsável por indicar até 05 (cinco) 

servidores para compor a turma a ser treinada pela CONTRATADA;  

4.4 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:  

4.4.1 Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados 

e devidamente configurados, pela CONTRATADA, de acordo com as 

orientações do fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo 

CONTRATANTE (Anexo I), responsabilizando-se pela integridade dos 

equipamentos; 

4.4.2 Deverá compreender a execução de todos os serviços profissionais 

necessários ao completo funcionamento do equipamento, a citar 

especialmente: 

4.4.2.1 Serviços de instalação, configuração, customização, 

interligação e testes de todos os produtos em fornecimento, de modo que 

fiquem totalmente funcionais e disponíveis no ambiente da CONTRATANTE;  

4.4.2.2 Integrar todos os produtos (hardware e software) componentes 

do equipamento adquirido; 

4.4.2.3 Avaliar todas as etapas, entregas e decisões tomadas durante a 

implantação a serem realizados nas Unidades de Saúde do Município, 

garantindo o sucesso da instalação, na sua qualidade e durabilidade; 

4.4.2.4 A prestação dos serviços de que trata este item deverá ser 

executada preferencialmente dentro do horário que compreende entre 8h às 15 

horas, de segunda- feira a sexta-feira, exceto feriados. 

4.4.2.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar, para prestação dos 

serviços em tela, de acordo com os demais itens deste termo, uma equipe com 

perfil técnico adequado às atividades previstas, com profissionais treinados 

pelo fabricante para a operação e configuração de todos os componentes 

ofertados. O CONTRATANTE poderá, a seu critério, em qualquer tempo, 

formalizar justificativa solicitando a substituição total ou parcial da equipe 

apresentada, caso venha a ser constatado pela CONTRATANTE que a equipe 

disponibilizada, total ou parcialmente, não detém os conhecimentos técnicos 

necessários.  

4.4.3 O CONTRATANTE dará as condições de infraestrutura física e lógica 

para a instalação dos equipamentos; 

4.4.4 DA DOCUMENTAÇÃO: 

4.4.4.1 Deverão ser entregues todos os termos de garantias e 

catálogos/manuais completos de instrução dos equipamentos instalados, 

juntamente com toda a documentação do equipamento implementado para 

registro e consulta futura, redigidos em português;  

4.4.4.2 A documentação a ser entregue à CONTRATANTE deverá 

abranger todos os insumos necessários ao acompanhamento dos trabalhos de 

instalação e testes da CONTRATADA, operação e manutenção do 

equipamento;  
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4.4.5 Durante a vigência da garantia contratual, a CONTRATADA deverá 

prestar serviços de manutenção dos itens 4.1 e 4.2, sem qualquer custo 

adicional para a CONTRATANTE, de forma a garantir o pleno funcionamento 

do equipamento;  

4.5 – BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO TÉRMICA: 

4.5.1.1 Bobina Térmica 57mm x 50m para Relógio de Ponto (todas as marcas); 

4.5.1.2 Papel homologado 5 anos conforme Portaria 1.510/09 MTE; 

4.5.1.3 3 (três) meses de garantia;  

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

5.1 Acompanhar todo o processo de implantação do sistema de ponto eletrônico; 

5.2 Indicar à CONTRATADA o local de instalação dos equipamentos de 

registro eletrônico de ponto; 

5.3 Exigir o fiel cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 

5.4 Indicar os servidores da CONTRATANTE que atuarão como fiscais do 

sistema de controle eletrônico de ponto; 

5.5 Definir e aprovar o layout dos relatórios gerados pelo software; 

5.6 Disponibilizar plataforma tecnológica a ser aplicada ao equipamento com 

as seguintes características;  

5.6.1 Estações de cadastramento Windows 7/8/10; 

5.6.2 Navegador de internet: MS – Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozila 

3.x ou superior; 

5.6.3 Infraestrutura de eletricidade, de rede de dados e os equipamentos empregado;  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1 Entregar os componentes do equipamento tais como a(s) mídia(s) de 

instalação e manuais originais dos itens 4.1 e 4.2, fornecidos pelo fabricante da 

ferramenta, bem como das licenças de uso do sistema, nos locais indicados no 

presente Termo; 

6.2 Customizar ou personalizar o equipamento de gestão de frequência, de 

forma a aderir aos processos administrativos, operacionais e gerenciais da 

CONTRATANTE, respeitados formatos e características apontados nas 

especificações do item 4.1 e 4.2; 

6.3 Responsabilizar-se, durante a vigência do contrato, pelo planejamento, 

instalação, manutenção preventiva e corretiva, configuração, atualização de 

versões, otimização de desempenho, correção de falhas de funcionamento, 

ajustes de configuração, elaboração e entrega da documentação completa do 

equipamento; 

6.4 Identificar e comunicar a CONTRATANTE o nome do responsável pela 

interface de comunicação entre os contratantes; 
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6.5 Indicar o responsável pela realização da transferência de conhecimento 

prevista no item 4.3, certificando-se quanto à capacidade técnica; 

6.6 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e 

irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

6.7 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

6.8 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação; 

6.9 Tratar com sigilo e confidencialidade e não fazer uso comercial de 

quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, modelos, 

diagramas e dispositivos relativos aos serviços contratados, utilizando-os 

exclusivamente para as finalidades previstas neste Termo de Referência, não 

podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

6.10 Responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada pela 

CONTRATANTE ou pelo uso indevido de qualquer informação relativa ao 

objeto contratado; 

6.11 Elaborar e fornecer à CONTRATANTE, e manter atualizado, manual 

técnico detalhado sobre a instalação, a arquitetura tecnológica, a configuração 

completa do equipamento e “plano de recuperação de desastres”, em até 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato; 

6.12 Instalar as soluções apontadas nos itens 4.1 e 4.2, em dia de expediente 

normal da CONTRATANTE, no horário das 8h às 12h e das 13 às 15h00m, 

nos locais dispostos no Anexo I, conforme for indicado pelo 

CONTRATANTE; 

6.13 A contratada substituirá, obrigatoriamente, o produto entregue que venha 

a apresentar defeito durante o período de garantia, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias corridos, contados a partir da notificação; 

6.14 Além do estatuído neste Termo de Referência, a CONTRATADA 

cumprirá as instruções complementares do fiscal do contrato, a ser indicado 

pelo CONTRATANTE, quanto à execução e ao horário de realização dos 

serviços, permanência e circulação de funcionário da CONTRATADA nas 

dependências da CONTRATANTE; 

6.15 Para empregados da CONTRATADA que estejam em serviço na 

CONTRATANTE, será exigido o porte de cartão de identificação;  

6.16 A CONTRATANTE poderá, de forma fundamentada, solicitar à 

CONTRATADA que substitua, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, os 

profissionais que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes 

foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas 

para a prestação do serviço; 

6.17 A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou 

desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 



Página 27 de 55 

 

PROCESSO Nº 1018039/2018 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de 

prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas 

no contrato; 

6.18 A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao fiscal do 

contrato, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, 

em até um dia útil após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, 

acrescentando todos os dados e circunstâncias julgados necessários ao 

esclarecimento dos fatos; 

6.19 Os empregados da CONTRATADA, por estarem alocados na execução 

dos serviços, embora sujeitos às normas disciplinares ou convencionais da 

CONTRATANTE, não terão qualquer vínculo empregatício; 

6.20 Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA 

e de seus empregados serão de inteira responsabilidade da mesma; 

6.21 A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou 

substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação em 

que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do órgão 

fiscalizador, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos 

a realizar; O objeto contratual será recebido definitivamente se estiver em 

perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a 

proposta da contratada; 

6.22 Será facultado às empresas interessadas, para perfeito conhecimento do 

objeto licitado, realização de vistoria técnica para colher informações que 

considerarem pertinentes para a formulação de suas propostas, especialmente 

as características das instalações físicas, do ambiente de operacionalização e 

das máquinas onde os produtos serão instalados; 

6.23 As vistorias técnicas serão previamente agendadas pela CONTRATANTE; 

6.24 Não serão aceitas alegações posteriores advindas de desconhecimento 

das condições prediais, das características do ambiente de operacionalização, 

das máquinas nas quais os produtos serão instalados ou de processos que as 

ferramentas irão suportar, não detectados quando da vistoria ou por falta de 

realização de vistoria, por parte da CONTRATADA; 

6.25 A CONTRATADA deverá apresentar Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade emitido pelo fabricante do equipamento de registro 

eletrônico de ponto, afirmando que o equipamento e os programas nele 

embutidos estão de acordo com a Portaria MTE n.º 1.510/2009; 

6.26 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, o objeto contratado; 

7. COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

7.1 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo de 

Referência implicará a desclassificação da proposta apresentada; 

7.2 A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas 
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neste Termo de Referência dar-se-á por meio de catálogos, manuais, 

publicações originais e apresentação de amostras; 

7.2.1 A indicação do endereço eletrônico do catálogo do fabricante será aceita, como 

alternativa, para fins de averiguação das especificações dos produtos; 

7.3 A proposta apresentará com clareza a marca, o modelo, o tipo, a 

configuração e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita 

caracterização do dispositivo ou componente proposto, de forma a permitir a 

correta identificação deste na documentação técnica apresentada; 

7.4 A proposta e a documentação técnica serão numeradas em ordem 

sequencial a partir da primeira página da proposta, devendo constar nesta o 

total de páginas; 

7.5 As propostas serão analisadas por equipe de técnicos da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO e/ou CENTRAL DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS, no transcorrer do Pregão, para fins de verificação do atendimento 

às características dos equipamentos especificados no Edital; 

7.6 A falta de informações técnicas ou a incompatibilidade destas com as 

características especificadas implicará a desclassificação da proposta. 

 

8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 

8.1 A empresa que apresentar menor preço, entregará, instalará e realizará 

demonstração do funcionamento de um aparelho e do software, conforme itens 

4.1 e 4.2 deste termo, a título de amostra e para fins de verificação da 

conformidade das características técnicas com as especificações deste Termo 

de Referência; 

8.2 A apresentação das amostras será requisito de aceitação da proposta; 

8.3 O prazo para entrega e instalação das amostras será de 5 (cinco) dias úteis, 

contados de sua intimação pelo Pregoeiro. A data e horário de apresentação 

das amostras serão previamente agendados, com a impressão dos respectivos 

comprovantes; 

8.4 As estações de trabalhos necessárias para conexão e teste das amostras 

serão disponibilizadas pela CONTRATANTE; 

8.5 A empresa que apresentar o menor preço disponibilizará um técnico para 

instalar, configurar e acompanhar os testes das amostras; 

8.6 As amostras aprovadas ficarão à disposição da CONTRATANTE, com 

vistas à comparação com o produto a ser entregue, e serão disponibilizadas 

para devolução após o aceite do primeiro equipamento entregue; 

8.7 A CONTRATANTE poderá antecipar a devolução da amostra, caso não 

exista mais a necessidade de comparação dela com o produto a ser entregue; 

8.8 A análise técnica da amostra compreenderá os seguintes passos: 

8.8.1 Verificação do atendimento das especificações técnicas exigidas; 
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8.8.2 Verificação da conformidade dos manuais e outras documentações 

técnicas com os itens componentes de cada equipamento; 

8.8.3 Execução do teste de gravação de 10 (dez) biometrias de 5 servidores, 

ao todo; 

8.8.4 Os servidores serão credenciados no software de controle de entrada e 

saída;  

8.8.5 Coleta de ponto: 

8.8.6 Cada servidor credenciado fará 10 (dez) registros específicos, sendo 

um de entrada e um de saída para cada um dos dois dedos cadastrados; 

8.8.7 A ordem de execução será de um registro por servidor credenciado, 

perfazendo-se todos os registros de entrada, em seguida todos os 

registros de saída, repetindo-se a sequência 5 (cinco) vezes;  

8.8.8 Qualquer falso positivo reprovará a amostra do coletor; 

8.8.6  Os dados de ponto eletrônico armazenados no sistema deverão conter: 

a) Identificação do servidor; 

b) Identificação do dispositivo de coleta; 

c) Data/hora da coleta; 

8.11 Será facultado às demais empresas o acompanhamento dos testes das 

amostras dos equipamentos e seus componentes, sendo tal acesso limitado a 

uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será 

permitida qualquer interferência nos testes; 

8.11.1 Os técnicos responsáveis pelos testes descritos neste Termo de 

Referência terão a prerrogativa de solicitar a saída de pessoas que venham a 

interferir no andamento dos trabalhos; 

8.12 Os técnicos da CONTRATANTE farão a verificação do atendimento às 

especificações técnicas, bem como da conformidade dos manuais e outras 

documentações técnicas fornecidas com os componentes das amostras; 

8.13 A autora do menor preço disporá de um prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas da notificação efetuada pela CONTRATANTE, para 

sanar irregularidades verificadas em suas amostras, sejam elas decorrentes de 

defeitos, configurações ou de desconformidade com os produtos ofertados, 

ficando sujeita, na hipótese de descumprimento desta exigência, à 

desclassificação da proposta; 

8.13.1 Promovidas as alterações, não será concedida nova oportunidade para 

correções, caso sejam detectadas eventuais inadequações; 

8.14 Será utilizada a documentação técnica apresentada pela ofertante do menor preço 

em sua proposta para verificação dos componentes instalados nas amostras 

apresentadas, que deverão ser, rigorosamente, idênticos àqueles por ela ofertados; 

8.14.1 Ocorrendo comprovada descontinuidade de fabricação ou evolução tecnológica 

do equipamento ofertado ou de seus componentes, poderá a CONTRATANTE aceitar 

equipamento ou componente distinto do ofertado, desde que seja apresentada 



Página 30 de 55 

 

PROCESSO Nº 1018039/2018 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

documentação técnica que comprove a equivalência ou superioridade em relação às 

características técnicas daquele originalmente cotado, sendo inadmissível qualquer 

alteração de preço; 

8.15 Os equipamentos que não forem aprovados nos testes serão considerados, para 

todos os efeitos, inadequados para a CONTRATANTE, sendo, portanto, 

desclassificados do presente certame. 

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:  

9.1 Na data da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá encaminhar, para 

o local indicado pela CONTRATANTE, uma unidade do equipamento 

vencedor da licitação que possua hardware idêntico ao das demais unidades a 

serem entregues, a fim de que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sejam 

instalados aplicativos e configurados o sistema operacional e seus “drivers”. A 

partir do equipamento configurado, a CONTRATADA replicará a imagem no 

disco rígido em todos os demais equipamentos a serem entregues; 

9.1.1 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

O recebimento dos equipamentos será feito em 2 (duas) etapas abaixo discriminadas: 

9.1.1.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

a) A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da 

assinatura do contrato para entregar os equipamentos objeto da contratação, 

notificando à Contratante da disponibilização para conferência e homologação; 

b) A notificação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de 

Viçosa/AL; 

c) Na notificação deverá constar o endereço completo da localidade onde estão 

disponíveis os equipamentos objeto da contratação com suas respectivas 

quantidades. O local deverá apresentar condições para viabilizar os testes de 

funcionamento dos equipamentos; 

d) No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da 

notificação, os servidores, especialmente designados pela CONTRATANTE, 

verificarão a conformidade dos equipamentos com aqueles contratados, 

relativamente às especificações e funcionamento; 

e) Em caso de conformidade, os servidores designados pela 

CONTRATANTE atestarão o fornecimento dos equipamentos contratados 

mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório, circunstanciado, em 

duas vias, assinados por eles, e por representante da CONTRATADA, que 

receberá uma via do referido termo; 

f) Em caso de não conformidade, os servidores discriminarão, mediante termo 

circunstanciado, em duas vias, as irregularidades encontradas e providenciarão 

a imediata comunicação dos fatos à autoridade competente, ficando a 

CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada de que está 

passível das penalidades cabíveis;  

9.1.1.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO: 
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a) No prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da lavratura do Termo de 

Recebimento Provisório, os servidores competentes farão o recebimento dos 

equipamentos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado 

na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data de 

entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas, devendo 

enviar cópia da Nota assinada para a CONTRATADA; 

b) Em caso de conformidade, os servidores atestarão o recebimento definitivo 

dos equipamentos contratados mediante a emissão de Termo de Recebimento 

Definitivo, circunstanciado, em duas vias, que será assinado por eles, e por 

representante da CONTRATADA, que receberá uma via do referido termo; 

c) Em caso de não conformidade, os servidores discriminarão, mediante termo 

circunstanciado, em duas vias, as irregularidades encontradas e providenciarão 

a imediata comunicação dos fatos à autoridade competente da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, 

cientificada de que está passível das penalidades cabíveis;  

9.1.2 À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas nos 

recebimentos provisório e definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova 

verificação, ficando suspenso o pagamento até a execução do saneamento 

necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 

9.1.3 Caso um equipamento entregue e recebido, apresente defeito em sua 

primeira tentativa de funcionamento, a CONTRATADA deve trocá-lo por um 

novo equipamento com as mesmas especificações; 

9.1.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos equipamentos fornecidos, 

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização 

dos equipamentos durante toda a vigência contratual;  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

10.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, 

servidor público regularmente designado pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 

nº 8.666/1993; 

I – competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

sua execução, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas 

cabíveis; 

II – a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência 

destas, não implica corresponsabilidade da Administração, ou de seus agentes 

e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

III – o fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com sua execução, indicando horário, dia, mês e ano, bem como 

o(s) nome(s) de servidores(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as providências 
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cabíveis;  

11. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO:  

11.1 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: 

11.2 O equipamento de gestão de frequência deverá apresentar garantia de 

funcionamento, em conformidade com o descrito a seguir: 

a) Todos os componentes do equipamento (itens 4.1 e 4.2) serão garantidos na 

totalidade de seu funcionamento pelo prazo de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados 

da data de aceite definitivo da implantação do mesmo;  

11.2.1 A CONTRATADA deverá corrigir, sem ônus adicionais, qualquer erro 

ou defeito, em cada produto entregue e aceito pela CONTRATANTE, que não 

estiver de acordo com os requisitos acordados, nos termos do art. 69, da Lei nº 

8.666/1993, durante toda a vigência contratual; 

11.2.2 O custo do produto, nos moldes exigidos por este Termo de Referência, 

deverá compor o seu preço, não se admitindo cobranças adicionais, por 

qualquer razão; 

11.2.3 São consideradas obrigações decorrentes da garantia de funcionamento, 

no que se refere aos aplicativos e serviços da implantação, eventuais correções 

de problemas relativos a defeitos (bugs etc.), bem como o fornecimento de 

todas as correções e evoluções de softwares (patches, novas versões etc.) 

tornadas disponíveis no mercado por seus fabricantes; 

11.2.4 A CONTRATADA deverá prover, sem ônus adicionais, toda e 

qualquer atualização pertinente aos produtos de software, inclusive dos 

softwares embarcados  nos coletores de ponto, durante a vigência do contrato. 

Para fins desta especificação técnica, entende-se como atualização o 

provimento de toda e qualquer evolução, incluindo-se patches, fixes, 

correções, updates, services pack; novas releases, builds e funcionalidades; e 

o provimento de upgrades englobando, inclusive, versões não sucessivas, caso 

a disponibilização de tais versões ocorra durante o período da vigência do 

contrato; 

11.2.5 A CONTRATADA deverá formalmente informar e encaminhar à Área 

de Tecnologia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após sua 

liberação ao mercado, as novas versões ou atualizações dos produtos do 

software contratado, devidamente acompanhadas das licenças definitivas de 

uso; 

11.2.6 A critério da Área de Tecnologia da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA fica obrigada a colocar à disposição após solicitação, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, equipe técnica capacitada para 

efetuar atualização das versões dos produtos contratados e previamente 

instalados, nos locais indicados no Anexo I; 

11.2.7 A CONTRATADA fica obrigada, conforme orientação e interesse das 

Áreas de Gestão de Pessoas e Tecnologia, a detalhar, explicitar e repassar todo 

o conhecimento técnico utilizado na atualização das versões dos produtos, no 
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ambiente designado pela CONTRATANTE; 

11.2.8 No caso de substituição ou incorporação de funcionalidades dos 

softwares em outro produto, por iniciativa de seu fabricante, a 

CONTRATADA fica obrigada a fornecer seu substituto ou novo produto que 

incorporou suas funcionalidades;  

11.2.9 No caso de substituição do produto, o novo produto que vier a ser 

oferecido em troca do antigo deverá conter, necessariamente, todas as 

funcionalidades e prover todos os serviços daquele que substitui; 

11.2.10 Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá 

providenciar a substituição de qualquer mídia de software fornecido que venha 

apresentar defeito. 

 

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO:  

12.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva são partes 

integrantes da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser 

prestados durante todo o período da vigência do contrato; 

12.2 A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos correrão às 

expensas da CONTRATADA e consiste na execução de procedimentos 

destinados a recolocar os dispositivos ou equipamentos em seu perfeito 

estado de funcionamento, compreendendo substituições e instalações de 

componentes, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de 

Referência. Abrange ainda as seguintes atividades: 

a) Identificar, diagnosticar, propor e aplicar correções relacionadas a 

problemas, defeitos e erros de funcionamento dos componentes da solução; 

b) Fornecer informações sobre as correções e reparações necessárias ao 

restabelecimento da normalidade. 

12.2.1 A manutenção será realizada no período das 8h às 15 horas, em dias 

úteis, preferencialmente nas dependências da CONTRATANTE; 

12.2.2 A CONTRATADA deverá utilizar dispositivos, equipamentos, 

componentes, e peças de reposição originais e novas, para primeiro uso; 

12.2.3 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de examinar as partes que 

venham a ser substituídas, solicitando nova substituição, caso julgue que tais 

componentes são inadequados para o uso pretendido; 

12.2.4 Faculta-se à CONTRATADA substituir, temporariamente, o 

dispositivo ou equipamento defeituoso por outro de mesmas características 

técnicas ou superior, quando então, a partir do funcionamento do equipamento 

substituto, ficará suspensa a contagem do prazo de reparação; 

12.2.5 Remoção de dispositivos ou equipamentos: 

a) À CONTRATADA será facultada a remoção de dispositivos ou 

equipamentos defeituosos para que sejam reparados fora das dependências da 

CONTRATANTE, observado o item 12.2.4, devendo ser recolocados, pela 
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CONTRATADA, quando da devolução, no exato local onde se encontravam 

instalados; 

b) Para a remoção de dispositivos ou equipamentos será necessária autorização 

de saída emitida pela autoridade competente da CONTRATANTE, a ser 

concedida ao funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado; 

c) A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada dos 

equipamentos das dependências da CONTRATANTE, será concedida por 

servidor formalmente designado para tanto; 

d) O prazo máximo para devolução do equipamento removido para 

manutenção será de 5 (cinco) dias corridos, ficando a CONTRATADA, neste 

caso, obrigada a comunicar formalmente sua devolução. 

12.2.6 Substituição definitiva de dispositivos ou equipamentos: 

a) A CONTRATADA substituirá, em até 5 (cinco) dias corridos, qualquer 

dispositivo ou equipamento que venha a apresentar defeitos que comprometam 

o seu uso normal; 

b) No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, 

faculta-se à CONTRATADA promover a sua substituição, em caráter 

definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e de mesmas características 

técnicas ou superior; 

c) A substituição definitiva será admitida, a critério da CONTRATANTE, 

após prévia avaliação técnica pela Área de Tecnologia quanto às condições de 

uso e compatibilidade do dispositivo ou equipamento ofertado, em relação 

àquele a ser substituído;  

12.2.7 No caso de problemas críticos, que caracterizem a indisponibilidade 

total ou parcial do aparelho, o prazo de resolução ou recolocação do 

equipamento em funcionamento é de 12 (doze) horas, contados a partir da data 

de comunicação pelo fiscal do contrato ou servidor designado pela 

CONTRATANTE; 

12.2.8 No caso de problemas não críticos, aqueles que não causem a 

indisponibilidade total ou parcial do equipamento, o prazo de resolução ou 

recolocação dos equipamentos em funcionamento é de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados a partir da data de comunicação pelo fiscal do contrato; 

12.2.9 Relatórios técnicos: 

a) A CONTRATADA apresentará um relatório de visita, em duas vias, 

contendo data e hora do chamado e do término do atendimento, identificação 

do defeito com sua causa provável, técnico responsável pela execução do 

serviço, providências adotadas e outras informações pertinentes; 

b) No relatório técnico deverão constar de forma clara: o diagnóstico do 

problema, as soluções provisórias, as soluções definitivas, as hipóteses sob 

investigação, os dados que comprovem o diagnóstico, assim como os dados e 

as circunstâncias julgadas necessários ao esclarecimento dos fatos; 
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c) O relatório será assinado pelo técnico responsável pela manutenção do 

equipamento, na conclusão do serviço; 

d) Terminado o atendimento, deverá ser entregue uma via do relatório ao 

fiscal do contrato ou servidor indicado pela CONTRATANTE. 

12.2.10 A CONTRATADA colocará à disposição da CONTRATANTE 

serviço telefônico, em português, para atendimento de chamados relativos à 

garantia de funcionamento, incluídos suporte técnico e manutenção, quando 

necessário. O serviço deverá funcionar por meio de ligação local, podendo ser 

também ligação gratuita (0800) ou ligação a cobrar, e estar disponível para 

receber ligações em dias úteis e em horário comercial; 

12.2.11 No caso de dificuldades no contato com a CONTRATADA pelos 

meios fornecidos, faculta-se à CONTRATANTE buscar meios de contato 

alternativos; 

12.2.12 Na comunicação feita pelo fiscal do contrato ou pelo servidor 

designado pela Secretaria Municipal de Saúde à contratada, serão fornecidas 

as seguintes informações para abertura da respectiva ordem de serviço: 

a) Número de série e/ou tipo/modelo e localização do dispositivo, quando for o caso; 

b) Motivo do chamado; 

c) Nome do responsável pela solicitação do serviço; 

d) Indicação da severidade do incidente;  

 

13. INFRAÇOES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei 

nº. 10.520/2002, a Adjudicatária, que: 

13.1.1 Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade 

da proposta; 

13.1.2 Apresentar documentação falsa; 

13.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

13.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

13.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.6 Cometer fraude fiscal; 

13.1.7 Fizer declaração falsa; 

13.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame;  

13.2 A Adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita às seguintes sanções: 

13.2.1 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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13.2.2 Advertência;  

13.2.3 Multa;  

13.2.4 Rescisão contratual;  

13.3 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de 

execução e a mora na execução sujeitarão a CONTRATADA às seguintes 

penalidades: 

13.3.1 Advertência; 

13.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto em 

atraso, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, após 

decorridos 30 (trinta) dias, sem que a contratada tenha iniciado a prestação da 

obrigação assumidas;  

13.3.3 Suspensão temporária de licitar e contratar com a Adminitração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada; 

13.4 A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos subitens 

anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

13.5 A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente; 

13.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de 

suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada, sem 

prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais; 

13.7 Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas 

que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

13.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 

deduzidos dos valores a serem pagos à CONTRATADA, ou recolhidos em 

favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente; 

13.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade; 

14. PAGAMENTO: 

14.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas 
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Fiscais/Faturas, emitidas, correspondentes ao objeto licitado, após recebimento 

e atesto pelo fiscal do contrato ou servidor designado pela CONTRATANTE, 

formalmente designado; 

14.2 A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de 

documentos hábeis; 

14.3 A empresa deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o 

Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a 

inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, Estaduais, Municipais e à Dívida Ativa da 

União; 

14.4 Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, 

poderá ser concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de 30 (trinta) 

dias (prorrogável a critério da Administração por uma única vez) para que a 

mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o 

contrato com aplicação das sanções cabíveis; 

14.5 Em caso de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se 

fará desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento;  

14.6 O pagamento será efetuado por meio de tranferência bancária e creditado 

na agência bancária indicada na proposta da CONTRATADA o qual ocorrerá 

até trinta dias, após aceitação e atesto da Notas Fiscais/Faturas; 

14.7 Os valores homologados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o 

disposto na alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/1993; 

14.8 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou 

dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 

CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do CONTRATANTE;  

15. OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1 O não cumprimento das obrigações relativas aos serviços de garantia de 

funcionamento do equipamento, incluindo suporte técnico e manutenção 

preventiva e corretiva, ensejará a aplicação de penalidades, conforme 

especificações deste Termo de Referência; 

15.2 A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar adaptações, 

integrações e adições de softwares ou hardwares aos componentes da solução 

adquirida, respeitando sua compatibilidade técnica; 

15.3 A CONTRATADA estará obrigada a fornecer todas as informações e 

documentações necessárias à realização dessas adaptações, integrações ou 

adições de softwares ou hardwares; 
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15.4 A CONTRATANTE em situação de emergência, promoverá reparos em 

dispositivos ou equipamentos sem que servidores da CONTRATADA estejam 

presentes, utilizando-se de recursos humanos próprios e materiais totalmente 

compatíveis com os dispositivos ou equipamentos, sem prejuízo das condições 

de garantia de funcionamento previstas neste Termo de Referência;  

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS:  

                  O custo estimado para a presente aquisição será posteriormente 

pesquisado      através do Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde 

de Viçosa/AL, através de cotações de preços.   

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 061 – Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.301.4 – Atenção Básica 

Projeto/Atividade: 6.003 – Bloco da Atenção Básica – PAB 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 401 – Recursos Vinculados 

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Projeto /Atividade: 6.005 – Bloco de Média e Alta Comp. Amb. Hospitalar – Teto 

Financeiro e Hospital 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados 
 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.301.4 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Projeto /Atividade: 6.010 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 40 – Recursos Próprios       

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.304.4. – Vigilância Sanitária 

Projeto/Atividade: 6.016 – Bloco da Vig. em Saúde – Piso Fixo de Vig. Sanitária 

(PFVISA) 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 433 – Recursos Vinculados       

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

 Funcional: 10.305.4. – Vigilância Epidemiológica 

 Projeto/Atividade: 6.017 – Bloco da Vig. em Saúde – Piso Fixo de Vig. em Saúde 
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(PFVS) 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

 Fonte de Recuso: 433 – Recursos Vinculados       

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial. 

Projeto/Atividade: 6.037 – Bloco de Media e Alta Complexidade Hospitalar – 

CAPS/RSME 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados 

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial. 

Projeto/Atividade: 6.044 – Bloco de Media e Alta Complexidade Hospitalar – 

MELHOR EM CASA 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

Fonte de Recuso: 402 – Recursos Vinculados 

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

 Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 

 Projeto/Atividade: 6.050 – Bloco de Média e Alta Complexidade - SAMU 

 Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

 Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados       

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

 Funcional: 10.301.4. – Bloco de Atenção Básica 

 Projeto/Atividade: 6.058 – Bloco de Atenção Básica – Inc. ao Programa Academia 

da Saúde (RAB ACAD) 

 Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

 Fonte de Recuso: 401 – Recursos Vinculados       

 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 

Projeto/Atividade: 6.059 – Bloco de Média e Alta Comp. Amb. Hospitalar – Teto 

Municipal – Manutenção da UPA 

Elemento de Despesa – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente  

      Fonte de Recuso: 432 – Recursos Vinculados       

18. PROPOSTA:  

                  No ato de formalização da proposta, a empresa deverá apresentar planilha        
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de custos e formação de preços, conforme modelo constante do Anexo II, 

observando-se a legislação vigente para a cotação, sob pena de desclassificação. 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

Diante da natureza da contratação, a vigência contratual deverá ser de 12 (doze) meses.  

 

20. ENDEREÇO PARA FATURAMENTO:  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

RUA FREDERICO MAIA N° 16, CENTRO – VIÇOSA/AL  

CEP: 57.700-000 

TEL.: (82) 3283-1682 

CNPJ: 11.418.299/0001-15  

21. ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

RUA FREDERICO MAIA N° 16, CENTRO – VIÇOSA/AL  

CEP: 57.700-000 

TEL.: (82) 3283-1682 

CNPJ: 11.418.299/0001-15  

  Viçosa/AL, 18 de outubro de 2018 

 

 

 
  Alanna Rafaela de Melo Lima                      Juliano dos Santos Oliveira 

       Gerente de Recursos Humanos          Coordenador de Administração, 
Finanças e 
Planejamento 

 

 

  

  

 
APROVO O TERMO DE 

REFERÊNCIA 
 

NÃO APROVO O TERMO DE 
REFERÊNCIA, ARQUIVE-SE 
 
_________/__________/________ 

 

 
____________________________________ 
IVANA FALCÃO BASTOS COSTA 

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE VIÇOSA 
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                                                            ANEXO I 
 

UNIDADES DE 

SAÚDE, ENDEREÇOS 

DE INSTALAÇÃO E 

QUANTITATIVO DE 

EQUIPAMENTOS 

 

 
Endereço 

 

Quantidade 

Estimada 

 

Previsão para 

Instalação 

 

PSF CIDADE DE DEUS 

 

MULTIRÃO, 

ÁREA 02, RUA A, 

S/N 

 

1 

 

Imediata 

 
PSF OCTÁVIO BRANDÃO 

 

MULTIRÃO, 

ÁREA 04, 

RUA A, S/N 

 

 

1 

 
Imediata 

 

PSF TANGIL 
 

POVOADO 

TANGIL 

 

1 
Imediata 

PSF JAYME 

CARNEIRO LOPES 

       RUA MOTA 

LIMA, S/N, 

CENTRO  

 

1 
Imediata 

 

PSF JOSÉ LOUREIRO DE 

ALBUQUERQUE 

 

CONJUNTO FREI                  

DAMIÃO, S/N 

 

1 
Imediata 

 

PSF HERBERT VILELA 

LEITE 

 

POVOADO 

SABALANGÁ 

 
1 

Imediata 

 

PSF BANANAL 
 

  POVOADO 

BANANAL 

 
1 

Imediata 

 

PSF CASCUDA 

 

 

POVOADO 

CASCUDA 

 

 

1 

 

Imediata 

 

 

PSF ANEL 

 

RUA DO 

COMÉRCIO, S/N  

POVOADO ANEL 

 

 
1 

 

Imediata 

 
UNIDADE DE SAÚDE DR. 

OSVALDO BRANDÃO 

VILELA 

 

RUA FREDERICO 

MAIA, N° 68, 

CENTRO  

 
 

1 

 

Imediata 
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VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA E 

ENDEMIAS 

RUA 

FREDERICO 

MAIA, S/N, 

CENTRO  

 
1 Imediata 

BASE          

DESCENTRALIZADA DO 

SAMU 

RUA PEDRO 

BARRETO, S/N, 

CENTRO  

 
1 

Imediata 

 

CENTRAL DE 

ABASTECIMENTO 

FARMACÊUTICO 

AVENIDA 

FIRMINO MAIA, 

S/N, CENTRO  

 
 

1 

 

Imediata 

 

   ACADEMIA DA SAÚDE 

 

MULTIRÃO, 

ÀREA 04, S/N  

 

1 

 

Imediata 

 

CENTRO DE 

REABILITAÇÃO 

 RUA MOTA 

LIMA, S/N, 

CENTRO  

 
1 

 

Imediata 

 
 UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO – UPA 

 

RUA PEDRO 

BARRETO, S/N, 

CENTRO  

 
1 

 

Imediata 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

VIÇOSA  

AVENIDA 

FIRMINO 

MAIA, S/N, 

CENTRO  

 
1 

 

Imediada 

CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL – CAPS 

   RUA 

FREDERICO 

MAIA, N° 81, 

CENTRO  

 
1 

 

Imediata 

TOTAL  
 

18 
 



Página 43 de 55 

 

PROCESSO Nº 1018039/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COLETA E 
REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

 

Proposta que faz a empresa ________________________ para fornecimento 

de solução tecnológica informatizada para implementação de registro 

eletrônico de frequência dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de 

Viçosa/AL, por meio de sistema de ponto eletrônico, compreendendo o 

fornecimento de software de gerenciamento, equipamentos para registro, 

leitura biométrica, serviços de instalação, transferência de conhecimento, 

garantia de funcionamento e bobinas para impressão térmica. 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:  

Formas de registro de ponto 

Teclado: Digitação de PIS ou 

matrícula 

Cartão de proximidade: RFID com 

protocolo Wiegand ou Aba Track 

Cartões de código de barras: 3 de 

9, 2 de 5 e 2 de 5 intercalado 

Biometria: leitor óptico de 500dpi 

com capacidade de 500, 3000 ou 

5000 funcionários 

CARACTERÍSTICA:  

Capacidade: Até 100.000 usuários 

cadastrados (cartão ou teclado) 

Capacidade de registro: 9 milhões 

Pictograma: Orientativo para 

indicação de marcação 

Formatos de hora: Horário GTM 

de verão 

Teclado: 16 teclas em silicone 

1 tecla em RIM 

1 tecla para chave pública 

Display LCD: Gráfico até 05 

linhas 

Nobreak: Opcional (duração de 

até 4 horas) 

Condições ambientais: 5ºC a 

40ºC; umidade relativa 10% a 

85% (sem condensação) 

IMPRESSORA:  

Bobina: Impressão térmica com 

guilhotina 

Troca de bobina: compartimento 

com fácil acesso e protegido por 

chave 

18 
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COMUNICAÇÃO:  

USB: 1 porta USB 2.0 (Porta 

Fiscal) para fiscalização de 

Arquivos Fonte de Dados (AFD) 

1 porta USB 2.0 para importação e 

exportação de usuários e 

recebimentos (AFDT) 

Ethernet: 1 porta 10/100 Mbps 

nativa 

Protocolo: TCP/IP 

ALIMENTAÇÃO: 

Fonte: Chaveada full range 100 – 

240v, 50 – 60 Hz 

Padrão Tomada: NBR 14136 

Consumo: 36W 

SEGURANÇA: 

Dados: Assinatura digital em 

todos os documentos fiscais 

emitidos pelo equipamento 

Firmware: Download protegido 

Lacre: Proteção da USB fiscal e 

dos botões de impressão de RIM e 

Chave Pública 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

DO SOFTWARE:  

- Interface amigável e de fácil 

visualização ao usuário; 

- Adequado à Portaria 1.510/09 do 

Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

- Todas as funcionalidades já 

presentes na versão anterior; 

- Controle de dias de folga com 

cálculo especial de percentual de 

extra; 

- Opção para cálculo diferenciado 

de extra para um dia e funcionário 

específico; 

- Restrições por usuários para 

determinadas empresas, 

departamentos e abonos; 

- Gravação do registro de ponto 

original e equipamento que 

originou o registro; 

- Essa licença tem suporte até 200 

funcionários; 

- Permite o tratamento de 

programações de Extras, Férias e 

Afastamentos; 

- Criação e impressão de etiquetas 
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para crachás de identificação com 

layout personalizável; 

- Para empresas que possuem 

acima de 200 funcionários, deverá 

adquirir uma licença de adicional 

referente a quantidade de 

servidores da mesma. 

- Comunicação direta com 

diversos equipamentos REPs 

integrados ao software. 

- O software armazena histórico 

de Escalas Mensais; 

- Integração automática com 

sistema Secullum Acesso.Net; 

- Importação de dados da versão 

anterior para fácil migração. 

Sistema Operacional: compatível 

com Windows 98 ou superior; 

- Banco de Dados: Access, SQL 

Server ou Oracle, entre outros. 

Otimizado para conexão remotas; 

- Computador Requerido: 

Processador com 500Mhz, 

Memória Ram de 128Mb, espaço 

disponível em disco de 500 Mb, 

resolução de tela 1024x768; 

- Computador Sugerido: 

Processador com 2Ghz, Memória 

Ram de 2Gb, espaço disponível 

em disco de 1 Gb, resolução de 

tela 1024x768; 

- Idiomas: Português, Inglês e 

Espanhol; 

- Visualização dos Relatórios: os 

relatórios podem ser visualizados 

com ZOOM em tela antes de 

serem impressos. 

DA GARANTIA: O 

equipamento, bem como todos os 

seus acessórios, deve possuir 

garantia do fabricante por um 

período mínimo de 12 (doze) 

meses, para reposição de peças         

danificadas, mão de obra de 

assistência técnica, com serviço de 

suporte no local. O prazo para 

solução do chamado será de 5 dias 

úteis. Caso o conserto seja 

inviável dentro do prazo 

estabelecido, o licitante deverá 
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disponibilizar equipamentos de 

backup em substituição ao 

defeituoso enquanto providencia a 

solução definitiva do chamado. 

Essa modalidade de cobertura de 

garantia deverá, obrigatoriamente, 

entrar em vigor a partir da data de 

atesto da respectiva nota fiscal.  

REQUISITOS DE 

INSTALAÇÃO:  

As instalações serão realizadas em 

locais indicados pelo SMS;  

 A instalação deverá ser realizada 

por técnico habilitado 

compreendendo minimamente: 

afixação do equipamento em local 

indicado pela Contratante; 

energização e conexão à rede de 

computadores; fornecimento de 

cabo de rede e adaptadores de 

tomadas de energia; testes de 

funcionalidades de leitura dos 

cartões de proximidade e 

biométricos.  

Deverão ser observados a altura e 

a localização dos relógios de 

ponto permitindo uma melhor 

acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, incluindo 

cadeirantes.  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

DA BOBINA:   

Bobina Térmica 57mm x 50m 

para Relógio de Ponto todas as 

marcas;  

Papel homologado 5 anos 

conforme Portaria 1510/2009 

MTE; 3 meses de garantia;  
 

 

216 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
ANEXO II 

 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 
 
A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 

 
Prezado Senhor(a), 

 
A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 
_____________________, inscrita no CNPJ sob o no _______________________, 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 
presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca 
 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

       

       

 

1. Validade da Proposta ___________ 
2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os 
custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

3. Declaramos que o fornecimento do(s) objeto(s) se dará em sua sede, de forma 
total ou parcelada, com sua entrega realizada de imediato, mediante o 

recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente 
expedido pela Administração; 
4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 

5. Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro 
de preço o Sr(a). _______________, estado civil, profissão, no do CPF e Carteira 

de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 
 
Data: __________ 

Assinatura: ___________ 
Nome do representante legal do Proponente: ________________ 
Carimbo do CNPJ. 

 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 
sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) 
do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________,  
 

DECLARA, para efeitos do Pregão Presencial nº 05/2019 e para fins do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis 

anos). 
 
DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial nº 05/2019, realizado 
pelo Município de Viçosa/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 
DECLARA sob as penas da lei que não tem em seu quadro societário servidor ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9º da lei 8.666/93. 

 
DECLARA, conhecimento de todas as informações acerca do presente Certame e 
que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das 

obrigações. 
 
. 

 
Local e data 

 
______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 
 

ANEXO IV  
MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

 
(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 
sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) 
do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, 
DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial no 05/2019, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 

 
(         )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006;   

(         )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 

 
Local e data 

 
______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO CREDENCIAMENTO 

 
(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada 
(endereço completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________,  

 
DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 05/2019, realizado no Município de 
Viçosa/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, 
inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis; 
 
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, 
especificamente para participação na licitação, Pregão nº 05/2019 que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 
acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Viçosa antes da 
abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 
 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.OBS.:1) Assinalar 
com um “X” a condição da empresa. 



Página 51 de 55 

 

PROCESSO Nº 1018039/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COLETA E 
REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL. 

E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
ANEXO VI 

 

 
MINUTA TERMO DE CONTRATO 

 

 TERMO DE CONTRATO Nº 
XXX/20XX, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MINICÍPIO DE 
VIÇOSA/AL, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇ 

OSA, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 12.333.746/0001-04 e com sede na Rua de 
Centenário, Centro, cidade de Viçosa/AL, representado pelo Prefeito do 
Município, Sr. DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA, 

inscrito no CPF sob o nº 740.120.964-00, e RG nº 614421; 
 
CONTRATADA: A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXXXXXXXXXXX e estabelecida na Av. XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXX/AL, representada pela sua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração;  
  

 
Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 0716020/2018, inclusive 

Parecer da PGM, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa 

especializada na aquisição de equipamento de Coleta e Registro de Ponto 
Eletrônico com respectivo software e bobinas de papel para o registro e o 
controle diário da frequência, bem como, serviços de instalação, transferência 

de conhecimento para Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Presencial nº 
05/2019 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição.  
 

1.2. Discriminação do objeto: 
 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

01    
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VALOR TOTAL  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  
 
2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência da publicação do seu 

extrato na impressa oficial até 31 de dezembro do corrente ano.  
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
 3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ XXXXXX 

(XXXXXXXXXX).  
 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação.  
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Viçosa, para o 
exercício de 2019, na classificação abaixo: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 

 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 
 

5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada.  
 

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
 

5.4. Antes do pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.  

 
5.5. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
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5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
 
5.7. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.  

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES  
 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 
 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993.  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
7.1. O prazo de entrega do objeto é de até 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, de forma parcelada ou total e 
sua entrega será na Rua do Centenário nº 02, centro, Viçosa/AL.  

 
7.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades.  
 
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO  

 
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados.  
 
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
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providências cabíveis.  

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA  

 
9.1. São obrigações da Contratante:  
 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos;  
9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  
9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido;  
9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;  
9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos.  
 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.  
 

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

 
9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

 
9.4.1. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;  

 
10. CLÁUSULA DEZ – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

10.1. A contratada fica sujeita às penalidades do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993.  
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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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. 
 

10.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas 
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

 
11. CLÁUSULA ONZE – DOS CASOS OMISSOS.  
 

11.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e 
nas demais normas de licitações e contratos administrativos, além de, 

subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.  
 

12. CLÁUSULA DOZE – PUBLICAÇÃO  
 

12.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 

1993.  
 

13. CLÁUSULA TREZE – FORO  
 

13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato será o da Comarca de Viçosa – AL.  
 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 
em 03 vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai 

assinado pelos contratantes.  
 

Viçosa (AL), XXXX de XXXX de 20XX. 

 
__________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 
CONTRATANTE 

 
__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 


