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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, localizada na Rua Baruel, nº 501, Centro, 
CEP 08675-902, telefone (11) 4745-2191, torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, que objetiva a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, para 
fornecimento, na totalidade do solicitado em Pedido de Compras, no prazo máximo de até 
cinco (05) dias úteis, conforme especificações contidas no Anexo I, deste Edital, inaugurado 
pelo Processo Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE e será processada em conformida-
de com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, nos Decretos Municipais nº 9.126/2017 e nº 
9.405/2019, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e 
ainda na Lei Federal nº 13.979/2020, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguin-
tes Anexos que o integram: 
 
Anexo I  Especificações do Objeto; 
Anexo II  Minuta de Contrato; 
Anexo III  Declaração sobre trabalho de menores; 
Anexo IV  Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo V  Declaração de atendimento a toda a legislação vigente. 
 
1.2. A sessão de lances, por via eletrônica, será realizada às 14:00 horas do dia 21/05/2020, 
nos seguintes endereços eletrônicos: www.bb.com.br, ou www.licitacoes-e.com.br. 
 
1.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 
 
1.4. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Suzano, cre-
denciado na função de pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados ou 
transferidos para o sistema de compras eletrônicas utilizado pela administração direta, dispo-
nível no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.bb.com.br, ou 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
1.5. As empresas enquadradas na Lei Complementar 123/06 terão direito de preferência nos 
termos citados da Lei, optando pela preferência em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
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2.2. As propostas deverão abranger a totalidade do lote que compõem o objeto licitado do 
Anexo I, observado o critério de julgamento fixado neste Edital. 
 
2.3. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e in-
transferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pre-
ços, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, observada data e horário limite estabele-
cidos. 
 
2.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exi-
gências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transa-
ções que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e ver-
dadeiras suas propostas e lances. 
 
2.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da pro-
posta, atentando também para a data e horário de início da disputa. 
 
2.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
2.7. Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame: 
 

a) empresa em estado de falência; 
 
b) empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta; federal, estadual ou municipal, nos termos do art. 87, IV 
da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a que esteja punida com suspensão do direito 
de contratar ou licitar com a Administração Municipal, nos termos do art. 87, III da 
Lei Federal n° 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

 
c) empresa que não possua em seu ato constitutivo o artigo ou ramo de atividade para o 

qual está sendo realizada a presente licitação; 
 
d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Suzano, bem as-

sim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 
e) reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
f) impedidas de licitar e contratar, nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

 
 
3. CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para participar da presente licitação os interessados deverão estar credenciados no prove-
dor do sistema “Licitações-e”, do Banco do Brasil S/A, na página www.licitacoes-e.com.br. 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas indivi-
duais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento. 
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3.3. Maiores informações sobre o credenciamento poderão ser obtidas em qualquer agência do 
Banco do Brasil S/A ou pelo telefone 0800-729-0500 (Central de Atendimento). 
 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira responsabilidade exclusiva, inclu-
indo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao pro-
vedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Suzano responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
 
4. CONEXÃO COM O SISTEMA 
 
4.1. A participação no pregão dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema eletrônico 
acima citado, mediante digitação de sua senha (nos termos do item 3 deste edital) e subse-
quente encaminhamento da Proposta Comercial, exclusivamente por meio do referido sistema 
eletrônico, observadas datas e horários limites estabelecidos neste edital. 
 
4.2. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exi-
gências previstas neste edital e seus anexos. A empresa será responsável por todas as transa-
ções que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e ver-
dadeiras suas propostas e lances. 
 
4.3. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pú-
blica do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.4. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
4.5. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
4.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos 
participantes. 
 
 
5. PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1. A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha privativa 
do licitante e subsequente encaminhamento do valor total do lote, exclusivamente, por meio 
do sistema eletrônico “Licitações-e”. 
 
5.1.1.  Deverá apresentar juntamente a documentação de habilitação Proposta de preços 

contendo o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, marca/fabricante, 
incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, 
descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral e 
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demais condições de fornecimento que seja devida em decorrência, direta e indireta, 
do fornecimento do objeto desta licitação, no período de vigência do Contrato. 

 
5.1.1.1.  Deverá apresentar juntamente a documentação de habilitação, catálogos, 

folhetos ou prospectos e demais elementos informativos que permitam 
avaliar a qualidade técnica dos equipamentos ofertados. 

 
5.1.2.  Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da abertura do Pregão. Não sendo indicado o prazo de validade, fica 
subentendido como de 60 (sessenta) dias. 

 
5.1.2.1.  Caso haja o vencimento da validade proposta sem que a licitação tenha si-

do homologada, adjudicada e contrato assinado, esta fica automaticamente 
prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, 
por meio do e-mail: pmsuzano.licita@gmail.com dirigida ao Pregoeiro, ca-
racterizando seu declínio em continuar na licitação. 

 
5.1.3.  Deverá constar ainda da proposta, a razão social da empresa, número do CNPJ/MF, 

endereço, telefone/Fax, e-mail, nome do banco e da agência e número da conta-
corrente. 

 
 
6. HABILITAÇÃO 
 
6.1. A(s) empresa(s) licitante(s) arrematante(s) deverá(ao) encaminhar via correio ou 
pessoalmente no prazo de 48 horas após o término da sessão os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação caso não seja respeitado o prazo estabelecido: 
 
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
6.1.1.1.  registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
6.1.1.2.  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-

trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administrado-
res; 

 
6.1.1.3.  inscrição do ato constitutivo, e modificações subsequentes, no caso de so-

ciedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 

6.1.1.4.  decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em 
funcionamento no país e a atividade assim o exigir. 

 
6.1.2.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

6.1.2.1.  atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade per-
tinente e compatível em características,quantidades e prazos, com o objeto 
desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou pri-
vado; 
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6.1.2.1.1. o(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado 
do emitente, conter identificação do signatário, nome,endereço, telefone e, 
se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possí-
veis diligências. 
 

6.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

6.1.3.1.  certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor cível da sede da 
pessoa jurídica, com prazo de validade não superior a cinco (05) dias úteis 
e não vencida na data da abertura da licitação, salvo se outro prazo de va-
lidade estiver assinalado no próprio documento; 

 
6.1.3.2.  em caso de recuperação judicial, deverá cumprir integralmente os dispos-

tos da Sumula nº 50 do TCE/SP, apresentando Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor. 

 
6.1.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
6.1.4.1. inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
6.1.4.2. inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí-
vel com o objeto deste Edital; 

 
6.1.4.3. certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser-

viço (FGTS); 
 

6.1.4.4. prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Munici-
pal (Tributos Mobiliários), do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certi-
dões: 

 
6.1.4.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, bem como a prova de regularidade perante o Sistema de 
Seguridade Social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

  
6.1.4.4.2. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
de Débitos Tributários Inscritos e/ou não Inscritos na Dívida Ativa do do-
micílio ou sede da licitante; 

 
6.1.4.4.3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tri-
butos Mobiliários, expedida pelo Município do domicílio ou sede da lici-
tante. 

 
6.1.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Traba-

lho (CNDT), mediante a apresentação de certidão de regularidade, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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6.1.4.6. as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião 

da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição: 

 
6.1.4.6.1. havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fis-
cal, será assegurado o prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da declara-
ção do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
desta Prefeitura Municipal de Suzano, para a regularização da documenta-
ção, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certi-
dões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 
6.1.4.6.2. a não regularização da documentação, no prazo previsto no subi-
tem “6.1.4.6.1.”, acima, implicará na decadência do direito à contrata-
ção, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente e neste edi-
tal, procedendo-se à convocação dos licitantes autor do segundo menor 
lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores 
dos demais lances, desde que atendam às exigências deste edital e seus 
anexos. 

 
6.1.5. DECLARAÇÕES: 
 

6.1.5.1. declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, em papel timbrado da licitante; 

 
6.1.5.2. declaração de que se compromete, sob as penas da Lei, a atender a toda a 

legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante a vi-
gência Contrato e dos Pedidos de Compra dele oriundo, no que tange ao 
objeto licitado; 

 
6.1.5.3. declaração de que se compromete, sob as penas da Lei, que, até a presente 

data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente pro-
cesso licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 
6.1.5.4. declaração de que se compromete, sob as penas da Lei, a fornecer produtos 

que atendam a legislação vigente, bem como a apresentar, no ato da assi-
natura do Contrato, os seguintes documentos:  

  
6.1.5.4.1. em se tratando de indústria, prova de Autorização de Funcio-
namento de Empresa, expedida nos termos do disposto na Lei Federal nº 
6.360/76, de 23 de setembro de 1976, publicada no DOU de 24 de setem-
bro de 1976, em seu nome e dentro do prazo de validade; 

 
6.1.5.4.2. em se tratando de comércio, representação ou distribuição: pro-
va de licenciamento, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.991/73, 
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de 17 de dezembro de 1973, publicada no DOU de 19 de dezembro de 
1973, em seu nome e dentro do prazo de validade; 

  
6.1.5.4.3. a apresentação da cópia do registro do objeto licitado no Minis-
tério da Saúde (ANVISA) relativo aos produtos para os quais a proponente 
oferecer cotação de preços. Estando o registro vencido, deverá ser apresen-
tada a cópia da solicitação de revalidação acompanhada do registro venci-
do; 

 
6.1.5.4.4. a apresentação da cópia do comprovante de isenção de registro 
quando for o caso. 

 
 

7. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 
7.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar credenciada no 
www.licitacoes-e.com.br, conforme o item 3 deste edital, no qual encaminhará, exclusiva-
mente por meio eletrônico, utilizando senha privativa, a proposta eletrônica item 5. 
 
7.2. Das 17:00 horas do dia 15/05/2020 até às 13:45 horas do dia 21/05/2020, os interessados 
poderão iniciar ou substituir propostas no sistema eletrônico. 
 
7.3. O pregoeiro analisará as propostas eletrônicas encaminhadas, desclassificando aquelas 
que não estiverem em consonância com o estabelecido neste edital e seus anexos. A decisão 
sobre a desclassificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico 
para acompanhamento em tempo real pelas empresas. 
 
7.4. Classificadas as propostas, às 13:45 horas do dia 21/05/2020 iniciar-se-á a fase de lances 
às 14:00 horas do mesmo dia, na qual os autores das propostas classificadas poderão oferecer 
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances 
ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu 
último lance ofertado. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de 
seu recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade de esta-
rem as empresas conectadas ao sistema eletrônico. 
 
7.5. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro 
verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
7.6. Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor valor o lance que tiver 
sido primeiramente registrado. 
 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 
 
7.8. Durante o transcurso da sessão de lances os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances aos 
demais participantes. 
 



         PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
        ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Edital de Pregão Eletrônico n° 040/2020  8/28

7.9. Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início tempo 
aleatório de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.9.1.  O tempo aleatório é gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar 

de 01 segundo a 30 minutos, sendo, portanto, desconhecido. 
 
7.9.2.  Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório, recomenda-se aos 

licitantes estabelecer o valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta de 
tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório. 

 
7.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances. Os licitantes deverão consultar regularmente o sistema eletrônico para verifi-
car o resultado da licitação. 
 
7.10.1.  Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

 
7.10.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 
7.11. A empresa participante do processo licitatório, que for classificada deverá no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão pública, encaminhar a 
documentação de habilitação, sendo:  
 
7.11.1.  A documentação exigida no item 06 – Habilitação, a documentação deverá ser 

entregue em cópias originais ou cópias autenticadas por meio de Cartório 
competente, contados da sessão de abertura, sob pena de ser convocado o licitante 
subsequente na ordem de classificação, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
em lei, contendo as informações abaixo relacionas. Os documentos deverão ser 
entregues no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Suzano, sito na Rua Baruel, nº 501, Centro, Suzano/SP, CEP 08675-902, 1º andar, 
sala 106, em horário de expediente para o público, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 
às 16h00, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. Os documentos devem ser 
acondicionados em envelope onde deverá constar a identificação do licitante e o 
número deste pregão. 

 
7.12. Na hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências estabelecidas neste 
edital e seus anexos, caberá ao pregoeiro, convocar o autor do segundo menor lance e, se ne-
cessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que aten-
dam às exigências deste edital e seus anexos. 
 
7.13. Declarado o licitante vencedor, o pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorri-
dos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, e o processo será enca-
minhado à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
 
7.14. Após a homologação e adjudicação pela autoridade competente, o licitante vencedor 
será convocado para assinatura do Contrato. 
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7.15.  A qualquer momento, a Prefeitura Municipal de Suzano, poderá desclassificar licitan-
tes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone 
a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que 
venham a ser detectadas na documentação ou na proposta.  

 
 

8. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

8.1. Homologado o resultado desta licitação, a vencedora terá o prazo de cinco (5) dias úteis, 
a contar do recebimento da comunicação específica, para assinar o Contrato. 

 
8.2. Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s) 
na sessão pública do pregão, a licitante CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 
vinte e quatro (24) horas, junto ao Departamento de Compras e Licitações nova planilha de 
preços, com o valor correspondente à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte 
integrante do contrato. 

 
8.3. Os serviços a serem executados deverão estar em conformidade com a descrição contida 
na proposta e com as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, devendo a CONTRA-
TADA providenciar, em caso de desconformidade entre as atividades efetivamente realizadas 
e às assumidas em contrato, por sua conta, no prazo de até dois (02) dias, a correta execução 
dos serviços a que se obrigou a realizar. 
 
8.4 A recusa da CONTRATADA em assinar o contrato no prazo fixado na convocação espe-
cífica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a às 
penalidades previstas neste Edital (e seus anexos) e na legislação vigente. 

 
8.4.1. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os 

licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como 
da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma 
proposta atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e 
convocado para assinar o contrato. 

 
8.5.  O licitante vencedor que ensejar o retardamento da execução do certame, apresentar 
proposta inexequível, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste 
Edital, não mantiver sua proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou se recusar a assinar o contrato estará sujeito às seguintes penalidades: 

 
a) suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Suzano, 
pelo prazo de dois (2) anos; 

 
b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta. 

 
8.6. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor constante na proposta da licitante 
que der causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos 
em razão de comportamento inadequado de seus representantes. 
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8.7. As importâncias relativas às multas serão pagas pela empresa licitante, após a respectiva 
notificação, no prazo que lhe for assinalado, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e cobrança 
judicial. 
 
8.8. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
 
9. DO PAGAMENTO 

 
9.1. A CONTRATADA executará o objeto licitado com observância rigorosa das 
Especificações Técnicas constantes do Anexo I, das condições deste Edital e de sua proposta, 
emitindo Nota Fiscal ou documento equivalente para os serviços efetivamente executados. 

 
9.2. O pagamento será efetuado via remessa eletrônica, através da Tesouraria da PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SUZANO, até o vigésimo (20º) dia após a dezena da entrega do mate-
rial ou da conclusão dos serviços. A data da atestação deverá ser aquela em que efetivamente 
ocorreu a entrega do material ou a conclusão dos serviços contratados, a qual servirá como 
data-base para a contagem do prazo de pagamento.   
 
9.2.1. No caso de atraso no pagamento, além do prazo estipulado no item 9.2, acima, fica 

estipulada a correção monetária pelo índice do INPC (IBGE) entre a data do adimple-
mento das obrigações e a do efetivo pagamento, desde que o atraso não tenha sido 
causado pela CONTRATADA.  

 
9.2.2. Para fins de recebimento de seu crédito, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato 

do recebimento, Certidão de regularidade para com a Seguridade Social (FGTS e 
INSS), em face do disposto no § 3º, do artigo 195º, da Constituição Federal e § 2º, do 
artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.3. Os pagamentos serão liberados desde que os produtos tenham sido aceitos de forma defi-
nitiva, pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO. 
 
9.4. Havendo falhas ou irregularidades no objeto entregue, todo e qualquer pagamento devido 
à CONTRATADA permanecerá sustado, até o integral cumprimento da obrigação, sem preju-
ízo das demais sanções previstas neste Edital, no Contrato e na legislação vigente. 
 
9.5. O não cumprimento do disposto neste Edital e no Contrato, em casos fortuitos, devido à 
força maior, na forma estabelecida no Artigo 393º do Código Civil, não implicará na incidên-
cia e aplicação de multas, mediante apresentação de justificativa, por escrito, devidamente 
aprovada pelo setor técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO. 
 
9.6. O valor proposto será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CON-
TRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os tributos, que incidi-
rem sobre a execução e entrega do objeto, despesas decorrentes de mão-de-obra, transporte, 
encargos sociais, inclusive de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, equipamentos, 
materiais, e tudo o que for necessário à perfeita e adequada execução do objeto licitado. 
 
9.7. O valor será fixo, sem quaisquer reajustes ou realinhamentos, somente podendo ser alte-
rado na forma da Lei. 
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9.8. As condições contratuais relativas à forma de pagamento dos preços poderão ser altera-
das, em face da superveniência de normas federais sobre a matéria. 
 
9.9. A empresa CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões nos serviços, de que trata este Edital, até o limite de 50% (cin-
quenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a critério da CONTRATANTE, 
assinando termo aditivo, no prazo da convocação, sob pena da aplicação das sanções constan-
tes da Lei Federal nº. 8.666/93 e modificações posteriores e deste Edital. 
 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais, conforme o caso, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
10.1.1. Advertência; 
10.1.2. Multa; 
10.1.3. Rescisão do Contrato; 
10.1.4. Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Suzano; 
10.1.5. Declaração de inidoneidade. 
 
10.2. O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a CONTRATADA à mul-
ta de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro (1º) dia útil seguinte 
ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
 
10.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o trigésimo (30º) dia de atraso; e 
10.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do trigésimo primeiro (31º) dia de atraso até 

o quadragésimo quinto (45º) dia de atraso. 
 
10.3. A partir do quadragésimo sexto (46º) dia estará caracterizada a inexecução total ou par-
cial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, sujeitando a CONTRATADA à 
aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, bem 
como a Rescisão do Contrato. 
 
10.4. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, 
quando a CONTRATADA: 
 
10.4.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
10.4.2. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 
10.4.3. Cometer faltas reiteradas na execução do objeto licitado; 
10.4.4. Praticar por ação ou omissão, por culpa ou dolo, qualquer ato que venha a causar 

dano à CONTRATANTE ou a terceiros independentemente da obrigação da CON-
TRATADA em reparar os danos causados. 

 
10.5. O objeto executado em desacordo com as especificações técnicas contidas neste instru-
mento e não aceito pela CONTRATANTE deverá ser corrigido no prazo de até dois (02) di-
as, contado do recebimento da notificação correspondente pela CONTRATADA. 
 
10.5.1. A não correção dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, considerando-se a mora, nesta hi-
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pótese, a partir do primeiro (1º) dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no 
item 10.5, acima. 

 
10.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
 
10.7. As multas estabelecidas nos itens acima não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato correspondente e aplique as demais sanções previstas na legislação 
vigente e neste Edital. 
 
10.8. As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a respecti-
va notificação, no prazo que lhe for assinalado, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e co-
brança judicial. 

 
10.9. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
10.10. Além das penalidades previstas no item 10 e seus subitens, poderá ser aplicada a 
penalidade prevista no Art. 7º da Lei 10.520/02, na qual, o convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

 
 

11. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1. Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa do contrato, independente-
mente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA: 
 
11.1.1. Incorrer em quaisquer dos casos previstos no item 10 deste Edital; 
11.1.2. Estiver com a sua falência decretada, liquidação ou dissolução, ou falecimento do titu-

lar, no caso de empresa individual; 
11.1.3. Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução 

do contrato. 
 
11.2. O contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e adminis-
trativa, total ou parcialmente, mediante procedimento administrativo que assegurará o contra-
ditório e a ampla defesa à detentora, e sua comunicação será feita pessoalmente ou por cor-
respondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram ori-
gem ao CONTRATO. 
 
11.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 
 
 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 01 0990 10301 1000 2002 3390 3000 - Ficha 321 do Orçamento da Prefeitura Municipal 
de Suzano correspondente ao exercício de 2020, proveniente de Transferências e Convênios 
Estaduais - Vinculados (02). 
 
12.2. O valor estimado para a presente licitação é de R$ 143.150,00 (Duzentos e sessenta e 
dois mil reais). 
 
12.3. Os valores estimados para cada lote, constantes no ANEXO I, são a referência dos 
valores máximos que serão aceitos nas propostas. 
 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

13.1. Durante a vigência e execução do objeto a empresa CONTRATADA deverá manter, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Edital. 
 
13.2. A Prefeitura Municipal de Suzano, responsável pelo pregão reserva-se o direito de: 

 
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento; 

 
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na 

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
 
c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

 
13.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO exercerá fiscalização do fornecimento do 
objeto desta licitação, através de servidores designados, fiscalização essa que, em nenhuma 
hipótese, eximirá, nem reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA, mediante termo 
circunstanciado, observando o objeto licitado. 
 
13.4. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto desta lici-
tação, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
13.5. As decisões relativas a esta licitação, serão comunicadas por meio do endereço eletrôni-
co www.licitacoes-e.com.br. 
 
13.6. A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem ne-
cessários, no limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do termo de contrato. 
 
13.7. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de documentos 
e propostas. 
 
13.8. O pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de Suzano em manter o caráter 
competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas 
apresentadas pelos licitantes. Poderá também realizar pesquisa na Internet, quando possível, 
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para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir 
eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 
 
13.9. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicita-
mente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de fun-
cionamento da Prefeitura Municipal de Suzano. 
 
13.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente edital e seus anexos, ou sugestão visando à sua melhoria, deverá ser encaminhado 
por escrito ao Departamento de Compras e Licitações, no e-mail pmsuzano.licita@gmail.com, 
até 2 (dois) dias úteis antes da data e horário de recebimento de propostas comerciais previs-
tos no subitem 7.2. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos 
são suficientemente claros e preciso para permitir a apresentação de proposta e documentos, 
não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior. 
 
13.11. Independentemente de declaração expressa, a apresentação de proposta comercial e de 
documentos implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e seus 
anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes na proposta comercial e do-
cumentos apresentados e, ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa, 
bem como de que deverá declará-lo quando ocorrido. 
 
13.12. O pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitan-
tes, por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e as documentações apre-
sentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do prego-
eiro, implicar desclassificação do licitante. 
 
13.13. Da decisão de desclassificar as propostas de preços (subitem 7.3) somente caberá pedi-
do de reconsideração ao próprio pregoeiro, a ser apresentado por meio do correio eletrônico: 
pmsuzano.licita@gmail.com, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo 
de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema ele-
trônico. 
 
13.13.1. O pregoeiro decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua 

prorrogação, cabendo ao mesmo registrar e disponibilizar a decisão no sistema 
eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. Da decisão do 
pregoeiro relativo ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

 
13.14. Da decisão que declarar o licitante vencedor, caberá recurso fundamentado dirigido ao 
Sr. Prefeito Municipal. Qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados, para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
13.14.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
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13.14.2.  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
13.14.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.   

 
13.15. Todas as referências a horário neste edital consideram o horário de Brasília-DF. 
 
13.16. Com exceção da proposta eletrônica, não serão aceitos documentos e propostas em 
meio magnético. 
 
13.17. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, ve-
dada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente do envelope. 
 
13.18. Até dois úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, no e-mail: pmsuzano.licita@gmail.com ou 
pessoalmente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Suzano, 
sito na Rua Baruel, nº 501, Centro, Suzano/SP, CEP 08675-902, 1º andar, sala 106, em horá-
rio de expediente para o público, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira. 
 
13.18.1.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
13.18.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 
 
13.19. Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, para diri-
mir, na esfera judicial, as questões decorrentes do presente Edital, futuro Contrato e que não 
sejam solucionadas pelas partes, de modo amigável e no âmbito administrativo, ainda que 
outro, eventualmente, concorra em competência. 

 
Suzano, 14 de maio de 2020. 

 
 
 
 

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON 
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

A. DO OBJETO 
 
A.1. Aquisição de teste rápido para Covid-19 de acordo com as especificações técnicas míni-

mas e demais disposições deste anexo. 

 

LOTE QTDE. APRES. DESCRIÇÃO 

01 1.000 Unidade 
Teste rápido para Covid-19 com IgG e Igm em lacunas separadas. 
Valor total estimado do Lote R$ 143.150,00 

 
 
B. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
B.1. Entregar os produtos, conforme quantitativo contido no Pedido de Compra, no 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Avenida Manoel Casanova, nº 
120, Parque Santa Rosa, em Suzano, Estado de São Paulo, no prazo máximo de até 
cinco (05) dias úteis, contados do dia seguinte ao do recebimento do Pedido de 
Compra pela CONTRATADA; 

  
B.1.1. Podendo ser evetuada entrega parcelada do objeto do contrato. 

  
B.2. Proceder à substituição dos produtos, que forem entregues em desacordo com o que 

consta no Edital, inclusive daqueles que estiverem desacompanhados dos documentos 
exigidos neste Anexo; 

 
B.3. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, 

inclusive as oriundas da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não 
atenderem ao edital, ou por estarem desacompanhadas dos documentos fixados neste 
Anexo; 

 
B.4. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste instrumento da presente licitação, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 
pela Prefeitura; 

 
B.5. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e Municipal), princi-

palmente toda a legislação sanitária, durante a vigência dos Pedidos de Compra dela 
oriundos, no que tange ao objeto licitado; 

 
B.6. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS CUJOS PRAZOS DE VALIDADE JÁ 

ESTEJAM EM VIGÊNCIA NUM PERÍODO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO); 
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B.7. A licitante CONTRATADA de cada item deverá fornecer produtos que atendam a 
legislação vigente, bem como a apresentar no ato da assinatura do Contrato, os se-
guintes documentos, se o caso: 

 
B.7.1. em se tratando de indústria, prova de Autorização de Funcionamento de 
Empresa, expedida nos termos do disposto na Lei Federal nº 6.360/76, de 23 de se-
tembro de 1976, publicada no DOU de 24 de setembro de 1976, em seu nome e dentro 
do prazo de validade; 

 
B.7.2. em se tratando de comércio, representação ou distribuição: prova de licencia-
mento, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.991/73, de 17 de dezembro de 
1973, publicada no DOU de 19 de dezembro de 1973, em seu nome e dentro do prazo 
de validade; 

 
B.7.3. a apresentação da cópia do registro do objeto licitado no Ministério da Saúde 
(ANVISA) relativo aos produtos para os quais a proponente oferecer cotação de pre-
ços. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada a cópia da solicitação de reva-
lidação acompanhada do registro vencido; 

 
 B.7.4. a apresentação da cópia do comprovante de isenção de registro quando for o 

caso; 
 
B.8. O (s) produto (s), objeto desta licitação, deverá (ão) ser entregue (s) em embalagem 

original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umida-
de, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida 
em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde; 

 
B.9. Todos os produtos, nacionais ou importados, deverão ter constadas, nos rótulos e bu-

las, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fa-
bricação e validade, nome do responsável técnico e número do registro de acordo com 
a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, 
dentre outros; 

 
B.10. Os números dos lotes e prazos de validade deverão estar especificados na nota 

fiscal por quantidade de cada produto entregue; 
 
B.11. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo 

com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado 
pela CONTRATADA, conforme disposto no art. 75 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores alterações. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ---/2020 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SUZANO, COMO CONTRATANTE, E COMO CONTRATADA, 
A EMPRESA ......................, PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO 
PARA COVID-19, NA FORMA E PELO PRAZO QUE ESPECIFICA, 
POR FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 040/2020, INAUGURADO PELO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 05.093/2020, DE 14/04/2020. 

 
 Pelo presente Termo de Contrato, em que figuram, como CON-
TRATANTE, o MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, de-
vidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n. 46.523.056/0001-21, com sede nesta cidade e Co-
marca de Suzano, Estado de São Paulo, situado na Rua Baruel, n. 501, Centro, neste ato, re-
presentado pelo seu Secretário Municipal de Saúde, LUIS CLAUDIO ROCHA GUIL-
LAUMON, e como CONTRATADA, a empresa _________________, estabelecida na Rua 
___________, nº ____, ________, Município e Comarca de _________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº _________________ e no Estado sob nº _____________, neste ato, devidamente 
representada por seu _______________, Senhor __________________, ______________, 
_____________, ____________, portador da Cédula de Identidade RG. nº ______________-
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº ______________ residente e domiciliado na Rua 
__________________, nº ____ Município de ____________, Estado de ______________, 
têm, entre si, justo e acertado o seguinte, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir 
mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas, a saber: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

 1.1. A CONTRATADA, na qualidade de licitante vence-
dora do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020, compromete-se perante a CONTRATAN-
TE, a executar-lhe a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, nos termos do 
Anexo I, do Edital, inaugurado pelo Processo Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020, 
que passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

 
   1.2. O prazo para a entrega do objeto será de cinco (05) 
dias úteis contado do recebimento do Pedido de Compra e a vigência deste contrato será de 
dois (02) meses, iniciando-se a partir da data da assinatura deste instrumento. 
 
1.2.1.  O prazo de vigência aqui fixado poderá ser prorrogado na forma da Lei, a critério da 

CONTRATANTE, devidamente justificado. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 
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2.1. A CONTRATADA deverá fornecer e executar o objeto de 
que trata a Cláusula Primeira, deste Contrato, pelo preço constante de sua proposta, devendo 
suas especificações corresponderem às normas técnicas aplicáveis, à proposta apresentada e 
ao que consta dos Anexos I do Edital. 

 
 2.2. O objeto contratual será executado sob inteira responsabili-
dade da CONTRATADA que utilizará seus próprios recursos humanos, materiais e equipa-
mentos e de acordo com as normas técnicas e legislações vigentes e disposições do Edital. 
 

2.3. Consistem em obrigações da CONTRATADA: 
 

2.3.1.  Entregar os produtos, conforme quantitativo contido no Pedido de Compra, no 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Avenida Manoel Casanova, nº 
120, Parque Santa Rosa, em Suzano, Estado de São Paulo, no prazo máximo de até 
cinco (05) dias úteis, contados do dia seguinte ao do recebimento do Pedido de 
Compra pela CONTRATADA; 

 
2.3.1.1. Podendo ser evetuada entrega parcelada do objeto do contrato. 

  
2.3.2.  Proceder à substituição dos produtos, que forem entregues em desacordo com o que 

consta no Edital, inclusive daqueles que estiverem desacompanhados dos documentos 
exigidos neste Anexo; 

 
2.3.3.  Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, 

inclusive as oriundas da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não 
atenderem ao edital, ou por estarem desacompanhadas dos documentos fixados neste 
Anexo; 

 
2.3.4.  Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste instrumento da presente licitação, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 
pela Prefeitura; 

 
2.3.5.  Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e Municipal), princi-

palmente toda a legislação sanitária, durante a vigência dos Pedidos de Compra dela 
oriundos, no que tange ao objeto licitado; 

 
2.3.6.  NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS CUJOS PRAZOS DE VALIDADE JÁ 

ESTEJAM EM VIGÊNCIA NUM PERÍODO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO); 
 
2.3.7.  A licitante CONTRATADA de cada item deverá fornecer produtos que atendam a 

legislação vigente, bem como a apresentar no ato da assinatura do Contrato, os se-
guintes documentos, se o caso: 

 
2.3.7.1.  em se tratando de indústria, prova de Autorização de Funcionamento 
de Empresa, expedida nos termos do disposto na Lei Federal nº 6.360/76, de 23 de se-
tembro de 1976, publicada no DOU de 24 de setembro de 1976, em seu nome e dentro 
do prazo de validade; 
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2.3.7.2.  em se tratando de comércio, representação ou distribuição: prova de li-
cenciamento, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.991/73, de 17 de dezembro 
de 1973, publicada no DOU de 19 de dezembro de 1973, em seu nome e dentro do 
prazo de validade; 

 
2.3.7.3.  a apresentação da cópia do registro do objeto licitado no Ministério da 
Saúde (ANVISA) relativo aos produtos para os quais a proponente oferecer cotação de 
preços. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada a cópia da solicitação de 
revalidação acompanhada do registro vencido; 

 
 2.3.7.4.  a apresentação da cópia do comprovante de isenção de registro quando 

for o caso; 
 
2.3.8.  O (s) produto (s), objeto desta licitação, deverá (ão) ser entregue (s) em embalagem 

original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umida-
de, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida 
em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde; 

 
2.3.9. Todos os produtos, nacionais ou importados, deverão ter constadas, nos rótulos e bu-

las, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fa-
bricação e validade, nome do responsável técnico e número do registro de acordo com 
a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, 
dentre outros; 

 
2.3.10. Os números dos lotes e prazos de validade deverão estar especificados na nota 

fiscal por quantidade de cada produto entregue; 
 
2.3.11. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo 

com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado 
pela CONTRATADA, conforme disposto no art. 75 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas posteriores alterações.  

 

  2.4. Consistem em obrigações da CONTRATANTE: 
 
2.4.1. Definir um(a) Coordenador(a) responsável pelo acompanhamento dos serviços da 

CONTRATADA; 
 
2.4.2. Oferecer as informações solicitadas e necessárias à preparação e desenvolvimento dos 

trabalhos;  
 
2.4.3. Fiscalizar o cumprimento deste contrato; 
 
2.4.4. Garantir o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, dentro dos prazos 

estipulados. 
 
 2.5. Durante a execução ou vigência deste contrato, a CON-
TRATADA deverá manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 3.1. Pela regular execução do objeto deste contrato, a CON-
TRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$........... (..................), apresenta-
da em sua proposta, devidamente acompanhada de sua nova planilha de preços. 
 
 3.2. O pagamento será efetuado via remessa eletrônica, através 
da Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, até o vigésimo (20º) dia após a 
dezena da entrega do material ou da conclusão dos serviços. A data da atestação deverá ser 
aquela em que efetivamente ocorreu a entrega do material ou a conclusão dos serviços contra-
tados, a qual servirá como data-base para a contagem do prazo de pagamento.   
 
3.2.1. No caso de atraso no pagamento, além do prazo estipulado no item 3.2, acima, fica 

estipulada a correção monetária pelo índice do INPC (IBGE) entre a data do adimple-
mento das obrigações e a do efetivo pagamento, desde que o atraso não tenha sido 
causado pela CONTRATADA.  

 
3.2.2. Para fins de recebimento de seu crédito, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato 

do recebimento, Certidão de regularidade para com a Seguridade Social (FGTS e 
INSS), em face do disposto no § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal e § 2º, do 
artigo 71, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
3.3. Os pagamentos serão liberados desde que os produtos te-

nham sido aceitos de forma definitiva, pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SUZANO. 

 
3.4. Havendo falhas ou irregularidades no objeto entregue, todo 

e qualquer pagamento devido à CONTRATADA permanecerá sustado, até o integral cum-
primento da obrigação, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e no Contrato 
e na legislação vigente. 

 
3.5. O não cumprimento do disposto neste Edital e no Contrato, 

em casos fortuitos, devido à força maior, na forma estabelecida no Artigo 393 do Código Ci-
vil, não implicará na incidência e aplicação de multas, mediante apresentação de justificativa, 
por escrito, devidamente aprovada pelo setor técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SUZANO. 

 
3.6. O preço proposto será, a qualquer título, a única e completa 

remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor pro-
posto, os tributos, que incidirem sobre a execução e entrega do objeto, despesas decorrentes 
de mão-de-obra, transporte, encargos sociais, inclusive de natureza tributária, trabalhista e 
previdenciária, equipamentos, materiais, e tudo o que for necessário à perfeita e adequada 
execução do objeto licitado. 

 
3.7. O valor proposto será fixo, somente podendo se reajustado 

ou realinhado na forma da Lei. 
 
3.8. As condições contratuais relativas à forma de pagamento 

dos preços poderão ser alteradas, em face da superveniência de normas federais sobre a maté-
ria. 
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3.9. A empresa CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões nos serviços, de que trata este 
Edital, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, a 
critério da CONTRATANTE, assinando termo aditivo, no prazo da convocação, sob pena da 
aplicação das sanções constantes da Lei Federal nº. 8.666/93 e modificações posteriores e 
deste Edital. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
  4.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato 
serão suportadas com recursos constantes da dotação: 01 0990 10301 1000 2002 3390 3000 - 
Ficha 321 do Orçamento da Prefeitura Municipal de Suzano correspondente ao exercício de 
2020, proveniente de Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados (02) da CONTRA-
TANTE, que será regularmente empenhado, em nome da CONTRATADA, para atender a tal 
finalidade. 
 
  
CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 
 
 5.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações 
assumidas ou com os preceitos legais, conforme o caso, serão aplicadas as seguintes penali-
dades: 
 
5.1.1. Advertência; 
5.1.2. Multa; 
5.1.3. Rescisão deste contrato; 
5.1.4. Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Suzano; 
5.1.5. Declaração de inidoneidade. 
 

 5.2. O atraso injustificado na execução do objeto contratual su-
jeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir 
do primeiro (1º) dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
 
5.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o trigésimo (30º) dia de atraso; e 
5.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do trigésimo primeiro (31º) dia de atraso até 

o quadragésimo quinto (45º) dia de atraso. 
 

5.3. A partir do quadragésimo sexto (46º) dia estará caracteriza-
da a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, sujei-
tando a CONTRATADA à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obri-
gação não cumprida, bem como a rescisão deste contrato. 
 

5.4. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida, quando a CONTRATADA: 
 
5.4.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
5.4.2. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 
5.4.3. Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
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5.4.4. Praticar por ação ou omissão, por culpa ou dolo, qualquer ato que venha a causar 
dano à CONTRATANTE ou a terceiros independentemente da obrigação da CON-
TRATADA em reparar os danos causados. 

 
5.5. O objeto executado em desacordo com as especificações 

técnicas contidas neste instrumento e não aceito pela CONTRATANTE deverá ser corrigido 
no prazo de até dois (02) dias, contado do recebimento da notificação correspondente pela 
CONTRATADA. 
 
5.5.1. A não correção dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, considerando-se a mora, nesta hi-
pótese, a partir do primeiro (1º) dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no 
item 5.5, acima. 

 
5.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não 

exclui a de outras. 
 
5.7. As multas estabelecidas nos itens acima não impedem que a 

Administração rescinda unilateralmente o presente Contrato correspondente e aplique as de-
mais sanções previstas na legislação vigente, no Edital e neste instrumento. 

 
5.8. As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CON-

TRATADA, após a respectiva notificação, no prazo que lhe for assinalado, sob pena de ins-
crição na Dívida Ativa e cobrança judicial. 

 
5.9. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.10. Além das penalidades previstas no item 5 e seus subitens, 

poderá ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei 10.520/02, na qual, o convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 
 
 6.1. Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa 
do contrato, independentemente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA: 
 
6.1.1.  Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA QUINTA deste contrato; 
6.1.2.  Estiver com a sua falência decretada, liquidação ou dissolução, ou falecimento do titu-

lar, no caso de empresa individual; 
6.1.3.  Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução 

do contrato. 
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 6.2. O contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, 
de forma unilateral e administrativa, total ou parcialmente, mediante procedimento adminis-
trativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à detentora, e sua comunicação será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o compro-
vante aos autos que deram origem ao CONTRATO. 
 
 6.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o 
direito da CONTRATANTE em rescindir, no âmbito administrativo, o presente contrato, em 
conformidade com a legislação vigente. 
 
 6.4. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 

7.1. O expediente preliminar constante do Processo 
Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020, que deu origem ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 040/2020, e outros documentos a ele apensados, as propostas, as 
manifestações administrativas, pareceres e os demais elementos, integram o presente 
instrumento, independentemente de traslados ou transcrições. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR CONTRATUAL 
 

8.1. Para todos os efeitos legais, dá-se, ao presente contrato, o 
valor estimativo de R$ ________________ (_________________). 

 
 
CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 09.1. A aplicação e a interpretação dos termos deste contrato 
serão regidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1.993 e alterações introduzidas posteriormente. 
 
 09.2. Todos os encargos devidos em razão da execução do obje-
to contratual, inclusive de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, correrão por conta 
exclusiva da CONTRATADA. 
 
 09.3. A CONTRATANTE exercerá fiscalização da execução do 
objeto contratual, através de servidores designados, fiscalização essa que, em nenhuma hipó-
tese, eximirá, nem reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA, mediante termo cir-
cunstanciado, observando o objeto contratado. 
 
 09.4. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes da exe-
cução do objeto deste contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
 09.5. Os casos omissos no presente contrato serão soberanamen-
te resolvidos pela CONTRATANTE, à luz do interesse público e ante a legislação enunciada, 
observando, também, os interesses comerciais da CONTRATADA. 
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 09.6. Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Suzano, Esta-
do de São Paulo, para dirimir, na esfera judicial, as questões decorrentes do presente contrato 
e que não sejam solucionadas pelas partes, de modo amigável e no âmbito administrativo, 
ainda que outro, eventualmente, concorra em competência. 
 
 09.7. A CONTRATANTE, através do setor competente, cuidará 
para que o extrato do presente instrumento seja publicado de maneira regular e no prazo legal, 
em conformidade com a legislação em vigor. 
 
 E, pois, assim se achando as partes combinadas, firmam o pre-
sente instrumento, impresso somente no anverso, em quatro (4) vias de igual teor, conteúdo e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Suzano, _____ de _______________ de 2020. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
 
 
 

LUIS CLAUDIO ROCHA GUILLAUMON  
Secretário Municipal de Saúde 

 
CONTRATANTE 

 
 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
1.__________________________          2._____________________________ 
R.G.                 R.G. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ANEXO III 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

 
“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 

 
 
Processo Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020. 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. 
 
 

A empresa .................................................................................., 

com sede na ..................................................................................................., nº ................., 

inscrita no CNPJ sob o  nº ..........................................................................., por intermédio de 

seu representante legal ........................................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade R.G. nº ...................... e inscrito no CPF sob o nº ............................., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

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

Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Nome do subscritor: _______________________________________________ 
 
RG. nº _____________________________ 
 
Local e data:_________________________  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. esta declaração deverá ser apresentada no original. 
2. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ANEXO IV 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 

 
 
Processo Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020. 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. 
 
 
 

 

 

A empresa ..................................................................................., 

com sede na ........................................................................................................, nº ................., 

C.N.P.J. nº ..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, 

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Nome do subscritor: _______________________________________________ 
 
RG. nº _____________________________ 
 
Local e data:_________________________  
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
1. esta declaração deverá ser apresentada no original. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ANEXO V 

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A TODA A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE 
 

“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 
 

 
Processo Administrativo nº 05.093/2020, de 14/04/2020. 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. 
 
 
 
 
 

A empresa ..................................................................................., 

com sede na ...........................................................................nº. ......................., inscrita no 

CNPJ nº....................................................................., DECLARA, sob as penas da lei e por ser 

a expressão da verdade, a atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e 

municipal) durante a vigência do Contrato e dos Pedidos de Compra dela oriundos, no que 

tange ao objeto licitado. 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Nome do subscritor: _______________________________________________ 
 
RG. nº _____________________________ 
 
Local e data:_________________________  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. Esta declaração deverá ser apresentada em original. 


