
PREÂMBULO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA

PROCESSO Nº : 020250.00089/2019-9
  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

BASE 
LEGAL

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993.  Observará  também a  Lei  Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  a  Lei 
Estadual 5.280, de 29/01/2004 e a Lei Estadual 5.848, de 16 de março de 2006, bem como os 
Decretos Estaduais n.º 23.769 e 23.770, de 27 de abril de 2006 e o Decreto n.º 25.728, de 25 
de novembro de 2008, aos Decretos Estaduais nº 26.531, de 14 de outubro de 2009, e nº 
26.533, de 15 de outubro de 2009 e demais alterações posteriores.

OBJETO: Contratação  de serviços  de  terceiros,  pessoa  jurídica  para  realização  de  exames 
complementares do tipo radiografia panorâmica e emissão de laudos sobre as imagens 
realizadas, para complementar e otimizar os serviços de saúde prestados nos 07 (sete) 
Centros de Especialidades Odontológicas – CEOs de gestão estadual: Boquim,  Capela, 
Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Propriá, São Cristóvão e Tobias Barreto.

DIA HORÁRIO
ABERTURA DAS PROPOSTAS 08/08/19 09:00 Horas

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Fundação Estadual de Saúde – FUNESA.
Comissão Permanente de Licitação -CPL
Endereço para envio de documentação: Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP 49055-100, Bairro Getúlio 
Vargas, Aracaju-SE.
Telefone: (79) 3198-3828 e (79) 98839-1553

Pregoeira: BRUNA COSTA SANTANA
Contato eletrônico:cplfunesa@gmail.com
                  
Apoio da CPL/FUNESA:
ISIS REGINA MATOS MORAES
JANY CRISTINA MINEIRO DA FRANCA

Endereço para realização da sessão:  Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP: 49055-
100, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE.

OBSERVAÇÃO: Os interessados  deverão  acessar  o  site:   www.funesa.se.gov.br     onde  o edital  estará 
disponível para consulta, dirigir-se a sede da FUNESA no endereço acima munido de 01 CD ou Pen-
Drive para retirada do edital ou solicitar através do e-mail: cplfunesa@gmail.com.

http://www.funesa.se.gov.br/


PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

EDITAL

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado 

integrante da Administração Pública do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº 10.437.005/0001-

30, com sede na  Travessa Basílio da Rocha nº 33/49, Bairro Getúlio Vargas,  Aracaju-SE,  CEP 

49055-100,  Aracaju/SE,  através  da Comissão Permanente  de Licitação,  Portaria  nº  58/2018  e esta 

Pregoeira,  designada  pela  Portaria  nº:  49/2018,  levam ao  conhecimento  dos  interessados  que,  na 

forma  da  legislação  pertinente,  especialmente  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto  Estadual  nº 

26.531/2009, Decreto Estadual nº 26.533/2009, Lei Complementar nº 123/2006,  Decreto Estadual nº 

24.912/2007, Lei Estadual nº 6.206/2007 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual 

nº 5.848/2006, farão realizar licitação na modalidade  pregão presencial,  do tipo menor preço por 

item, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DA ABERTURA:

1.1. A Pregoeira, receberá e abrirá documentos e as propostas em sessão pública no dia 08/08/2019, 

respectivamente  às 9:00 (nove) horas, na Sede da FUNESA, no seguinte endereço:Travessa Basílio 

Rocha nº 33, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-100, Aracaju/ SE.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na  data  acima  mencionada  ,  o  evento  será  automaticamente  transferido  para  o  primeiro  dia  útil  

subsequente, independentemente de nova comunicação.

2. DO OBJETO:

2.1. A presente licitação tem por objeto a  contratação de  serviços de terceiros,  pessoa jurídica para 

realização de exames complementares do tipo radiografia  panorâmica e emissão de laudos sobre as 

imagens realizadas, para complementar e otimizar os serviços de saúde prestados nos 07 (sete) Centros 

de  Especialidades  Odontológicas  – CEOs de  gestão  estadual:  Boquim,   Capela,  Laranjeiras,  Nossa 

Senhora da Glória, Propriá, São Cristóvão e Tobias Barreto.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1.  Poderão participar  deste  Pregão os interessados que atenderem a todas  as exigências,  inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;



3.2. Não poderão participar deste Pregão:

3.2.1. Os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

3.2.3.  Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar  ou contratar  com a Administração 

Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração;

3.2.4. Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

3.3. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta 

para cada item específico;

3.4.  Toda  e  qualquer  documentação  emitida  pela  empresa  deverá  ser  datada  e  assinada  por  seu 

representante legal, devidamente qualificado e comprovado;

3.5.  Os  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 por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira;

3.6. Somente poderão participar da presente licitação os interessados credenciados. 

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O proponente deverá apresentar-se, para credenciamento junto a Pregoeira, no local, data e horas 

indicados no preâmbulo deste edital, por intermédio de um representante legal devidamente munido de 

documento que o credencie a participar do certame, e que venha a responder pela empresa licitante, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente.

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular 

com firma reconhecida,  com poderes  para formular  ofertas  e  lances  de preços,  oferecer  recursos  e 

praticar  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame,  em  nome  do  proponente,  conforme  modelo  de 

credenciamento – Anexo II.

4.3 Caso a procuração apresentada seja por instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social 

ou documento equivalente que comprove poderes do outorgante.

4.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

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

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5.  A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos neste item não 

inabilitará o proponente, mas obstará o representante de se manifestar pela mesma no transcurso do 

certame.



4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um proponente.

4.7 No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais, e devendo estar fora dos envelopes, nos termos do 

Art. 4º, Inciso VI da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, para a prática dos demais atos do certame, 

conforme item 4 deste Edital;

4.8. Após encerrada a fase de credenciamento, não serão mais admitidos novos proponentes.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e 

hora determinados,  em envelope devidamente  lacrado e rubricado no fecho,  e  conter,  em sua parte 

externa, os dizeres:

“PROPOSTA DE PREÇOS"

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE - FUNESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2019

DATA: 08/08/2019      HORÁRIO:  09:00HS

C.N.P.J. Nº:  __________________ (do licitante)

5.3. A Proposta de Preços deverá ainda:

5.3.1.  Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou seu representante legal, 

CPF, RG e cargo na empresa.

5.3.2. Conter descrição clara e inequívoca dos serviços ofertados, indicando quantidade e preço unitário 

para cada item solicitado.

5.3.3. Ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

5.3.4. A empresa licitante vencedora deverá prestar os serviços do objeto licitado nos locais indicados, 

na forma e descrições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência);

5.3.5 Conter declaração expressa de que a prestação dos serviços será efetuada na forma estabelecida no 

Anexo I (Termo de Referência);

data:04/12/2013


5.3.6.  Conter declaração expressa informando que os preços da proposta incluem todos os custos e 

despesas,  tais  como:  custos  diretos  e  indiretos,  tributos  incidentes,  serviços,  encargos  sociais, 

trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos;

5.3.7. Conter Declaração expressa de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93);

5.3.8 Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado;

5.3.9.  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  na  proposta  ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 

de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à FUNESA sem 

ônus adicionais;

5.4.  Serão desclassificadas  as propostas  que não atenderem às exigências  do presente Edital  e seus 

Anexos,  caso  sejam  omissas  ou  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o 

julgamento;

5.5. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

6.1. A sessão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documen-

tos que a instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de acordo com as disposições 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele 

estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e horário já determinado;



6.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do Art. 4º, Inciso VI da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 4. deste Edital;

6.3. A Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário 

ou sociedade será efetuada mediante CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E DE EPP 

OU OUTRO DOCUMENTO HABIL, EXPEDIDOS PELA JUNTA COMERCIAL, FORA DOS 

ENVELOPES,  datada  dos  últimos  90   dia  s,  conforme  Art.  8º,  Instrução  Normativa  103,  do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30 de abril de 2007. 

6.4. Os licitantes entregarão a Pregoeira a Declaração (Anexo V), dando ciência de que cumprem 

plenamente  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  Edital,  conforme  estabelecem  o Inciso  VII, 

Artigo  4º,  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  exceto  quanto  à  regularidade  fiscal  das 

microempresas e empresas de pequeno porte.  O cumprimento dessa exigência é  pré-requisito para 

participação no certame. 

6.4.1. Esta Declaração (Anexo IV) deverá ser entregue na abertura da sessão de licitação, junto com 

os documentos do credenciamento e elaborada em papel timbrado do licitante, devidamente assinada, 

sendo apresentada e fora dos envelopes de Proposta e Habilitação;

6.5. A não entrega da Certidão descrita no item 6.3 indicará que a licitante optou por não utilizar os be-

nefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

6.6. Após credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes.

6.7.  Em  seguida,  serão  abertos  os  envelopes  contendo  as  propostas  de  preços,  sendo  feita  a  sua 

conferência e posterior rubrica.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o(s) 

autor(es) da(s) proposta(s) de  menor preço  e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, oportunizando a 

renovação das propostas com o oferecimento de valores mais baixos aos dos propostos inicialmente.



7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 

no subitem anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, 

para que seus autores  participem dos lances  verbais,  quaisquer  que sejam os  preços  oferecidos  nas 

propostas escritas;

7.3. Aos proponentes proclamados conforme subitens 7.1 ou 7.2 serão dadas oportunidades para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes;

7.4. Classificadas as propostas, serão iniciados os lances a partir da proposta de maior valor;

7.5.  Caso  duas  ou  mais  propostas  iniciais  apresentem  preços  iguais,  será  realizado  sorteio  para 

determinação da ordem de oferta dos lances;

7.6. Os lances serão decrescentes ao valor da proposta da própria licitante ou daquela de menor 

preço, não se admitindo lances visando ao empate nem lances cuja diferença seja mínima;

7.7. A etapa competitiva encerrar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, nenhum dos licitantes apresen-

tarem novo lance;

7.8.  A não apresentação  de  lances  pelo  licitante  implicará  a  sua  exclusão  desta  etapa  competitiva, 

fixando-se o seu último valor ofertado para ordenação final das propostas;

7.9.  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  à  possível 

penalidade;

7.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações e às exigências 

contidas neste edital e no respectivo Termo de Referência, bem como aquelas que apresentarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado;

7.11.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a aceita-

bilidade da primeira classificada no lote, quanto ao valor, utilizando exclusivamente o critério de menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito;



7.12. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado;

7.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor;

7.14.  Se  a  proposta  não  for  aceitável  ou  se  o  licitante  não  atender  as  exigências  habilitatórias,  a 

Pregoeira examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá à verificação 

das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

7.15. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 

do art. 44 da Lei Complementar n. ° 123/2006.

7.16. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até  5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.

7.17. Para efeito do disposto no item 7.15, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,  no prazo máximo de 05 

(cinco)  minutos  após  o  encerramento  dos  lances,  sob  pena  de  preclusão,  situação  em  que  será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 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;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta.



7.18.  Na hipótese  de  não-contratação  nos  termos  previstos  no  subitem 7.17,  o  objeto  licitado  será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.19. O disposto no subitem 7.17 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial  não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.20.  Caso não se realizem lances  verbais,  ou nas hipóteses  previstas  nos  subitens  7.11 ou 7.14,  o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o menor preço;

7.21. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

proposta de preços reformulada.

7.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Apoio e pelos licitantes presentes;

7.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão as da proposta;

7.24. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO:

8.1. O envelope de habilitação e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e 

hora determinados,  em envelope devidamente  lacrado e rubricado no fecho,  e  conter,  em sua parte 

externa, os dizeres:

"DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO"

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE - FUNESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2019

DATA: 08/08/2019           HORÁRIO: 09:00HS 

C.N.P.J. N º ____________________ (do licitante)

8.2. A documentação relativa à habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:



a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

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

seus administradores;

c) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil,  acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;

d) 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;

8.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria 

Geral  da  Fazenda  Nacional),  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  licitante,  ou  outra 

equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo  de  Serviço  (FGTS)  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais 

instituídos por lei;

e)  Prova  de  Regularidade  com  a  Justiça  do  Trabalho  através  de  Certidão  Negativa  de  Débitos 

Trabalhistas (CNDT);

f) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;



g) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma 

restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

h) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.2.3. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades com objeto da licitação, com a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade  

técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, (modelo no anexo V);

8.2.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da 

lei, vedada sua substituição por balancetes provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo cir-

culante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se Índice de Liquidez Corrente (ILC), 

AC/PC igual ou superior a 1 (um);

a.1) Serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

assim apresentados:

1. Os publicados em Diário Oficial da União;

2. Publicados em jornal de grande circulação;

3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou ainda;

4. Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, 

na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro de Comércio – DNRC de 01 de 

agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura, Encerra-

mento e cópia do Balanço Patrimonial. Quando for apresentado o original do Diário, para co-



tejo pelo Pregoeiro, fica dispensada a inclusão na documentação da cópia de seus Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro em questão.

a.2) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item median-

te a apresentação de “Balanço de Abertura” ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o 

caso;

b) Fica  desobrigada do cumprimento de apresentação do balanço Patrimonial  a  licitante  que 

apresentar  o  documento  emitido  pela  Receita  Federal  comprovado  sua  opção  pelo  Simples, 

permanecendo neste caso a obrigação de apresentar a Declaração Anual Simples de Rendimento e 

Informações, em modelo simplificado aprovado pela Secretaria da Receita federal. 

c)  Certidão  Negativa  de  falência  ou  concordata  (recuperação  judicial  de  empresa)  expedida  pelo 

Cartório de distribuição da sede da licitante expedida nos últimos trinta dias que anteceder a abertura  

da licitação;

8.2.5.  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL  E 

IMPEDIMENTOS:

a) Declaração de que cumpre a exigência disposta no inciso V, do Art. 27 da Lei 8.666/93, conforme 

anexo VI;

b) Os interessados deverão declarar, ainda, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes, 

impeditivo a habilitação, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93,

conforme modelo Anexo VI.

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

9.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver 

recurso.

9.2.  A  homologação  da  licitação  é  de  responsabilidade  da  autoridade  competente  e  só  poderá  ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira, ou, quando houver 

recurso, pela autoridade competente.



10. DA IMPUGNAÇÃO:

10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão;

10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada no prazo de 24 

horas,  devendo  ser  protocolada  junto  ao Protocolo  da  Fundação  Estadual  de  Saúde,  situado  na 

Travessa Basílio Rocha nº 33, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-100, Aracaju-SE, telefone/fax: 

3198-3800, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 16:00 horas;

10.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.

10.1.3. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

11. DOS RECURSOS:

11.1.  Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão 

pública, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais,  no 

prazo de 03 (três) dias úteis;

11.2. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;

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

aproveitamento;

11.4.  Se não reconsiderar  sua decisão,  a  Pregoeira  submeterá  o recurso,  devidamente  informado,  à 

consideração  da  autoridade  competente,  que  proferirá  decisão  definitiva  antes  da  homologação  do 

procedimento;

11.5. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolados obedecendo ao disposto no 

sub item 10.1.1;

11.6. Os  autos  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados  no  endereço supracitado  no 

preâmbulo, ou seja, na sede deste órgão.

12.DA CONTRATAÇÃO:

12.1. Do Objeto:

12.1.1. O objeto licitado será contratado nos termos e condições deste Edital e seus anexos e da proposta 

escrita da licitante adjudicatária, independentemente de transcrição. 

12.2. Do Crédito Orçamentário:



12.2.1  A despesa decorrente da contratação do objeto licitado correrá a conta do Contrato Estatal de 

serviços entre a FUNESA e a SES;

12.3. Da Garantia: 

12.3.1 A contratação do objeto licitado dependerá da prestação, pela licitante adjudicatária, de garantia 

de execução, em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos do 

art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, no percentual de 5(cinco) % do valor do contrato, atualizado seu 

valor nas mesmas condições deste. 

12.4. Da Vigência:

12.4.1.  A contratação do objeto licitado terá vigência 12 (doze) meses,  podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art.  57, inciso II, da lei  

8.666/93, contada da data da assinatura, condicionado a sua eficácia à publicação do extrato contratual 

no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

12.5. Do Preço e do Reajuste:

12.5.1. O preço da contratação do objeto licitado será aquele constante da proposta escrita da licitante 

adjudicatária, sendo fixo e irreajustável.  

12.6.  Das Condições de Entrega e do Recebimento:

12.6.1.  O  recebimento  do  objeto  licitado  dar-se-á  nos  termos  do  art.  73  da  Lei  n.  º  8.666/93, 

compreendendo duas etapas distintas: de recebimento provisório e de recebimento definitivo.  

12.7. Do Pagamento:

12.7.1 O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, em 

moeda corrente nacional, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a execução dos serviços, em 

parcelas mensais, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, pelo setor 

competente e desde que mantida situação habilitatória regular.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

13.1.  O  valor  inicial  atualizado  do  contrato  poderá  ser  acrescido  ou  suprimido  dentro  dos  limites 

previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 

2º do inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n. º 9.648, de 27 de maio de  

l998.



14. DA RESCISÃO:

14.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1.  As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou 

dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, 

nos termos do Decreto Estadual nº 24.912/2007: 

15.1.1. advertência; 

15.1.2. multa; 

15.1.3. suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração;

15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.2. As  sanções  mencionadas  nos  subitens  anteriores  não impedem que a  Administração  rescinda 

unilateralmente o contrato administrativo, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93. 

15.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de 

licitação ou dos contratos celebrados. 

15.4. A multa aplicável será de: 

15.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não 

realizado;

15.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execução, calculados sobre o valor total 

do contrato, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no subitem 22.4.1;

15.4.3. 10% (dez por cento):

a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou

c)  pela  recusa  injustificada  em  prestar  total  ou  parcialmente  o  serviço,  calculados  sobre  o  valor 

correspondente à parte inadimplente.

15.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 



15.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 

do vencimento do prazo da prestação do serviço,  se dia  de expediente  normal  na FUNESA, ou do 

primeiro dia útil seguinte. 

15.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade; 

15.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução de serviços, o contrato deverá ser 

rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será 

aplicada multa;

15.9. A  suspensão  e  o  impedimento  são  sanções  administrativas  que  temporariamente  obstam  a 

participação  em licitação  e  a  contratação com a Fundação Estadual  de  Saúde,  sendo aplicadas  nos 

seguintes prazos e hipóteses:

15.9.1. por 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as 

medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

15.9.2. por 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de 

bens.

15.9.3. por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação da execução do serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Fundação Estadual de 

Saúde – FUNESA; ou  sofrer  condenação definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude fiscal  no 

recolhimento de qualquer tributo.

15.10. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, 

por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 22.9. deste edital; ou

II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de ato 

ilícito praticado.

15.10.1. A  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública 



permanecerá  em vigor  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 

promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que aplicou a  sanção,  a  qual  será concedida 

sempre que a 

contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 

suspensão e impedimento aplicadas. 

15.10.2.  A declaração de  inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Estado de Sergipe, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e 

Distrito Federal.

16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1.É facultado a Pregoeira, auxiliada pelo presidente da comissão e equipe de apoio, proceder em 

qualquer  fase  da  licitação,  às  diligências  necessárias  destinadas  a  esclarecer  ou  a  complementar  a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta;

16.2.  A apresentação da proposta  de preços  implica  na aceitação plena e  total  das condições  deste 

Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

16.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 

Pregoeiro e membros da equipe de apoio lotados na CPL, situada no endereço anteriormente declinado.

16.4.Fazem  parte  integrante  deste  edital  os  anexos I  (Termo  de  Referência),  II  (modelo  de  

Credenciamento),  III  (modelo  de enquadramento ME - EPP),  IV (modelo de declaração relativa à  

habilitação) , V (modelo de atestado de capacidade técnica), VI (modelo de declaração de dispositivo  

constitucional),  VII (Anexo para preenchimento de dados da empresa vencedora) ,  VIII (modelo de  

Procuração), IX (minuta de contrato), X (modelo de ordem de serviço), XI ( modelo de proposta de  

preço), XII (declaração de inexistência de fatos impeditivos);

16.5. Os interessados que desejarem cópias do presente Edital e/ou tiverem dúvidas de caráter técnico 

ou legal na interpretação dos seus termos serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitações no 

endereço e horário citados neste Edital;



16.6. Não será concedido prazo ao licitante para apresentação de documentos exigidos neste Edital e 

não apresentados em momento oportuno;

16.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor;

16.8. A FUNESA reserva-se ao direito de anular a presente licitação, por ilegalidade, ou revogá-la, por 

razões de interesse público.

                                               

Aracaju/SE, 29 de Julho de 2019.

BRUNA COSTA SANTANA

Pregoeira da CPL / FUNESA



PREGÃO PRESENCIAL Nº:  12/2019

                 ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

A Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, foi criada através da Lei nº 6.348 em 2 de janeiro de 
2008, sendo um órgão integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de 
Sergipe, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e 
utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira.

Os  serviços  de  saúde  considerados  como  de  acesso  universal  e  gratuitos  serão  prestados  com 
exclusividade à Administração Pública Estadual, Municipal e/ou Federal, mediante contrato estatal de 
serviços, os quais serão colocados, pelo Estado, à disposição da população, ficando vedada à Fundação a 
assunção  de  compromissos  com  terceiros  que  violem  os  princípios  do  SUS,  em  especial,  os  da 
gratuidade da assistência integral à saúde do cidadão e igualdade de atendimento.

A contratação de obras, serviços, compras, alienação e locação observarão, preferencialmente, os 
procedimentos próprios de contratação na modalidade de pregão e registro de preço estadual, na forma 
da lei e do regulamento próprio a ser editado pela Fundação.

Este Projeto Básico tem como objetivo estabelecer condições e dar as orientações necessárias para a 
correta  apresentação de propostas  à  FUNESA, visando futura contratação por  meio  de  instrumento 
contratual doravante denominado Contrato.

2 – OBJETO 

O presente Projeto Básico tem por objeto contratar serviços de terceiros, pessoa jurídica para realização 
de  exames  complementares  do  tipo  radiografia  panorâmica  e  emissão  de  laudos  sobre  as  imagens 
realizadas,  para  complementar e  otimizar  os  serviços  de  saúde  prestados  nos  07  (sete)  Centros  de 
Especialidades Odontológicas – CEOs de gestão estadual: Boquim,  Capela, Laranjeiras, Nossa Senhora 
da Glória, Propriá, São Cristóvão e Tobias Barreto.

3 – OBJETIVO

O presente projeto objetiva a contratação de serviço que tenha como foco a realização de radiografia do 
tipo panorâmica e a interpretação radiográfica odontológica dos exames solicitados pelos profissionais 
dos CEOs, a fim de garantir para as referidas unidades de saúde o adequado diagnóstico e  para o efetivo 
tratamento odontológico.

4 – JUSTIFICATIVA

A radiografia panorâmica é útil e imperiosa para complementação do exame clínico, pois permite o 
diagnóstico das doenças dos dentes (cáries ou doenças endodônticas) e dos ossos da face. Esse exame, 
possibilitará ao dentista  visualizar todos os dentes de uma só vez, inclusive os que ainda não estão 
erupcionados. Além de ser indicado para a identificação de cáries, fraturas dentais, infecções.
As radiografias panorâmicas são indicadas ainda no diagnóstico de praticamente todas as lesões dos 
ossos  da maxila  e  mandíbula.  Através desse exame,  pesquisam-se reabsorções  ósseas  e  radiculares, 
cistos, tumores, inflamações, fraturas pós-acidentes, distúrbios da articulação temporomandibular (que 



causam dor na região de ouvido, face, pescoço e cabeça) e sinusite. É comum solicitá-lo também como 
exame pré-operatório em cirurgias dos dentes e ossos. 

5 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO ETAPAS OBSERVAÇÕES

Realização de 
exame 
panorâmico;

 Interpretação 
radiográfica 
odontológica.

1- EXECUÇÃO DO EXAME;

2-  INTERPRETAÇÃO  E 
DIAGNÓSTICO;

3-  ENTREGA  DO  EXAME 
DIRETAMENTE  AO  USUÁRIO 
OU  ENVIO  DO  EXAME  PARA 
UNIDADE SOLICITANTE;

O prazo  para plena execução do serviço deverá ser de 05 
dias  consecutivos,  caso  não  seja  possível  entregar  no 
mesmo dia.
Os exames deverão conter as seguintes informações:
1- Nome do paciente;
2- Data da tomada radiográfica; 
3- Região radiografada; 
4- Nome do profissional executor;
5- Laudo diagnóstico.

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA  REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição dos serviços Quantidade estimada para todos os 
CEOs/ano

Realização de exames de radiografias panorâmica com 
interpretação radiográfica odontológica. 1860

6.1 Os serviços objeto da contratação atenderão a um quantitativo previsto de 1860 (um mil, oitocentos 
e sessenta) exames por ano, correspondentes à demanda dos 07 CEOs, relativa às especialidades de 
Diagnóstico  Bucal, Cirurgia Bucomaxilofacial, Periodontia e Atendimento à Pessoas com Deficiência. 

6.2 A prestação de serviços objetiva fazer valer o princípio da regionalização da saúde de  modo a 
descentralizar as ações e serviços e facilitar o acesso do usuário ao serviço de saúde, dessa forma, o 
serviços de saúde devem está na regional de saúde a qual pertence o CEO ou em uma localidade que 
seja fluxo de transporte ou de pessoas, pois assim, terá a facilidade e a garantia do acesso cumprindo as 
normatizações do Sistema Único de Saúde. Diante dessa diretriz a prestação de serviços deverá ocorrer:

6.2.1 - CEO de Boquim:
O serviço deverá ser ofertado em Boquim ou Estância ou Aracaju.

6.2.2 - CEO de Capela:
O serviço deverá ser ofertado em Capela ou Aracaju.

6.2.3 - CEO de Laranjeiras
O serviço deverá ser ofertado em Laranjeiras ou em Aracaju.
6.2.4 - CEO de Nossa Senhora da Glória
O serviço deverá ser ofertado em Nossa Senhora da Glória ou em Aracaju.

6.2.5 - CEO de Propriá
O serviço deverá ser ofertado em Propriá ou em Aracaju.
6.2.6 - CEO de São Cristóvão
O serviço deverá ser ofertado em São Cristovão ou em Aracaju.
6.2.7 - CEO de Tobias Barreto
O serviço deverá ser ofertado em Tobias Barreto ou Lagarto ou em Aracaju.



6.3 A radiografia processada sem nitidez e/ou contraste, posicionada de maneira incorreta ou ainda com 
qualquer outra alteração que prejudique a sua interpretação poderá ser recusada, acarretando assim a não 
liberação  ou  a  inviabilidade  pelo  procedimento  executado. Nos  casos  de  não  adequação  e  não 
conformidade radiográfica, fica obrigatória a repetição por parte do credenciado e a responsabilidade 
pelo deslocamento do usuário referente ao trajeto da sua residência até o local de prestação de serviços 
para repetir o exame, não havendo ônus para o Contratante e nem para o usuário que teve problemas 
com seu exame, sob pena de não atesto do serviço por inexecução do contrato;

6.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar vaga para execução da tomada radiográfica de imediato 
no momento em que o usuário for encaminhado;

6.5   A entrega e a qualidade dos resultados dos exames é de responsabilidade da  CONTRATADA, 
realizando a entrega do exame e laudo radiográfico imediatamente após a execução ou  enviando o 
exame para unidade solicitante dentro de um prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data de 
realização dos exames radiográficos.

6.6  Dados dos CEOs demandantes:
UNIDADE 

DEMANDANTE
ENDEREÇO QUANTITATIVO 

ANUAL

BOQUIM Av. Joaquim Macedo, nº 07. Bairro Centro- Boquim/SE 240

CAPELA Rua A, nº 48 . Conjunto Manoel Dantas – Capela/SE 240

LARANJEIRAS AV.   Libório  Monteiro,   s/n, Povoado  Comandaroba  - 
Laranjeiras/SE

240

NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA

Pca. do Macedo, nº 31, Centro – Nossa Senhora da Glória/SE 240

PROPRIÁ Rua Juvêncio de Brito s/n . Bairro Remanso - Propriá/SE 240

SÃO CRISTÓVÃO Av.  Governador  João  Alves  Filho,  nº  131,  Rosa  Elze  -   São 
Cristóvão/SE

420

TOBIAS BARRETO Rua  Itabaianinha,  nº  789.  Bairro  Santos  Dumont  -  Tobias 
Barreto/SE

240

QUANTITATIVO TOTAL 1860

7 –  CONTROLE E TÉCNICAS DE  INSTALAÇÃO

7.1  A  supervisão  dos  serviços  dar-se-á  por  meio  da  FUNESA/Coordenação  do  CEO  (Centro  de 
Especialidades  Odontológica)  e  será  realizada  em  Clínica  de  Imagem  contratada  com  instalações 
adequadas, de acordo com normas de saúde e Vigilância Sanitária, respaldada pela portaria nº 453/1998 
e RDC 33/03, RDC 50/02, RDC 306/04 e RDC 307/02. Estas deverão fazer as tomadas radiográficas, 
elaboração do laudo por profissional especializado  em Radiologia/Imaginologia devidamente inscrito 
no Conselho Regional de Odontologia. Além disso, deverá promover a entrega do exame diretamente ao 
usuário ou envio do exame para unidade solicitante dentro de um prazo de 05 (cinco) dias consecutivos.

7.2  O  serviço  a  ser  contratado  tem  natureza  técnica,  envolvendo  a  realização  de  exames 
ortopantomográficos, análise e laudo dos exames radiológicos, com o detalhamento dos casos na forma 
de relatórios e fornecimento de todas as informações geradas pelo processo operacional, envolvendo, de 



um modo geral,  o recebimento de tarefas definidas pela FUNESA descritas neste Projeto básico de 
forma a viabilizar o acesso do usuário e a resolutividade do exame contratado.

8 – PRAZO DE  VIGÊNCIA DO CONTRATO

O serviço vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, II da lei 8.666/93.

9 – INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEIOS DE VERIFICAÇÃO

9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Coordenação dos Centros de 
Espacialidades  Odontológicas,  administrados  pela Fundação  Estadual  de  Saúde, a  qual deverá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução, dando ciência, sempre que necessário, à 
contratada; 
9.2  A fiscalização que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa a ser 
CONTRATADA,  até  mesmo  perante  terceiro,  por  qualquer  irregularidade,  inclusive  resultante  de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores).
9.3 Entende-se  como  conclusão  dos  trabalhos  a  apresentação,  pela  contratada,  dos  serviços 
especificados  no  “Item  3”  deste  projeto,  através  de  relatórios,  e  aprovação  dos  trabalhos  pela 
CONTRATANTE. 
9.4 Os serviços objeto deste Projeto Básico serão dados como recebidos,  em conformidade com os 
artigos 73 a 76 a Lei 8.666/93, mediante termo de aceitação.
9.5  A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o 
Contrato, ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

10 – HABILITAÇÃO TÉCNICA

10.1 O  licitante deverá apresentar comprovação de ter executado nos últimos 2 (dois) anos, serviços de 
natureza semelhante a deste projeto.
10.2  As  comprovações  deverão  ser  apresentadas  em  forma  de  atestados  ou  certidões   originais, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.3 Os atestados ou certidões apresentados deverão possuir as seguintes informações básicas:
            -Nome do Contratado e do Contratante;
            -Identificação do objeto do contrato;
            -Local da execução dos serviços prestados;
            -Descrição dos serviços prestados;
            -Manifestação da contratante de satisfação pelos serviços prestados.

10.4 O Atestado ou Certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima não 
será considerado pela Comissão de Licitação.
10.5 Licença  de funcionamento,  conforme normas  de saúde e  Vigilância  Sanitária,  respaldada  pela 
portaria nº 453/1998 e RDC 50/02, RDC 306/04 e RDC 307/0;
10.6  Inscrição de pelo menos um profissional no Conselho Regional de Odontologia, especialista em 
Radiologia/Imaginologia;
10.7 Certidão de liberação do transporte e acondicionamento dos exames, pela Vigilância Sanitária;



10.8 As informações declaradas pela contratada terão por parte da contratante verificação de veracidade 
e  caso  não se  comprove,  a  mesma  será  desclassificada  e  será  chamada  a  empresa  classificada  em 
segundo lugar.

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1 Proporcionar todas as facilidades para a empresa a ser Contratada desempenhar os serviços, objeto 
do Contrato a ser firmado.
11.2 Fornecer  à  empresa  Contratada  todo  o  tipo  de  informação  interna  essencial  à  realização  dos 
serviços.
11.3 Comunicar prontamente à empresa Contratada qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 
recebimento do serviço, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 
Projeto básico.
11.4 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato a ser firmado, sob o aspecto 
qualitativo, anotando em registro próprio os problemas detectados.
11.5  Conferir  toda  a  documentação  técnica  gerada  e  apresentada  durante  a  execução  dos  serviços, 
efetuando  o  seu  atesto  quando  a  mesma  estiver  em conformidade  com os  padrões  de  informação, 
qualidade e demais exigências deste Projeto básico.
11.6 Atestar  os  serviços  prestados quando os  mesmos  estiverem de  acordo com o especificado  no 
Projeto básico.
11.7 Apresentar o relatório das guias de encaminhamento oficial da FUNESA com timbre e assinatura 
da Coordenação dos CEOs, comprovando a autorização da execução do devido exame.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 Utilizar-se das técnicas e conhecimentos disponíveis para a realização das atividades objeto deste 
Projeto básico, empregando seus melhores quadros e esforços na consecução das mesmas.
12.2 Prestar serviço com qualidade/humanização e resolutividade.
12.3 Fornecer transporte e acondicionamento adequado aos resultados que serão fornecidos à FUNESA.
12.4 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato.
12.5  Responsabilizar-se  pelo  laudo  dos  exames  realizados,  conferindo  previamente  as  informações 
pertinentes aos exames e garantindo o acondicionamento e transporte adequado e seguro, bem como 
uma nova tomada radiográfica em caso de extravio ou sinistro e arcando com o custeio de deslocamento 
do usuário ocasionado pelo incidente promovido pela Contratada.
12.6 Responsabilizar-se pela entrega e qualidade dos resultados dos exames. Obedecendo a entrega do 
exame diretamente ao usuário ou envio do exame para unidade solicitante dentro de um prazo de 5 dias 
consecutivos, a contar da data de realização dos exames radiográficos.
12.7  Abster-se qualquer  que seja  a  hipótese,  de veicular  publicidade  ou qualquer  outra  informação 
acerca das atividades objeto do Contrato a ser firmado.
12.8 Apresentar  mensalmente  junto  com  a  primeira  via  da  requisição  do  exame  a  relação  dos 
atendimentos,  boletim  de  produção  ambulatorial  (BPA)  e  o  arquivo  digital  de  produção  e 
Municípios/CEO que originaram as demandas.
12.9 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.
12.10 Manter  sigilo  absoluto  sobre  informações,  dados  e  documentos  provenientes  dos  serviços 
realizados e também às demais informações internas do órgão a que a Contratada tiver conhecimento, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, civil e criminalmente;



12.11  Prestar  qualquer  tipo  de  informação  solicitada  pela  Contratante  sobre  os  serviços  a  serem 
contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do 
objeto deste Projeto básico.
12.12 Elaborar e apresentar documentação dos serviços executados mensalmente no último dia útil do 
mês  de execução do serviço, visando Atesto da mesma pela Contratante.
12.13 Implementar rigorosa gerência do contrato com observância a todas as disposições de serviços 
constantes neste Projeto Básico.
12.14 Atender a todas as condições descritas nesse Projeto Básico e seu respectivo contrato.
12.15 Responder pelas despesas relativas  a encargos trabalhistas,  seguro de acidentes,  contribuições 
previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.
12.16 Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  do  objeto  deste  Projeto  básico,  respondendo  civil  e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,  
prepostos,  ou  terceiros  no  exercício  de  suas  atividades,  vier  a,  direta  ou  indiretamente,  causar  ou 
provocar à Contratante.
12.17 Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os 
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o 
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas por ventura impostas 
pelas  autoridades,  mesmo  daquelas  que,  por  força  dos  dispositivos  legais,  sejam  atribuídas  à 
Administração Pública.
12.18 A CONTRATADA fornecerá e utilizará materiais, equipamentos e todos os insumos necessários e 
adequados à realização dos serviços, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte e a segurança 
dos exames são de sua responsabilidade.
12.19 Fornecer relatório mensal da Produção e apresentar as guias de encaminhamento expedidas pela 
FUNESA  até o último dia útil de cada mês.

13 - DO CONTRATO, DAS NOTAS FISCAIS E DO PAGAMENTO

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias na contratação do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato, ou a alteração de endereço para a execução dos serviços, desde que mantido 
o limite de 25% e a permanência no mesmo município.

As notas fiscais devem ser emitidas em nome da Fundação Estadual de Saúde, CNPJ 10.437.005/0001-
30, e entregues no setor de protocolo da FUNESA, situado na Travessa Basílio Rocha, nº 33, Getúlio  
Vargas – Aracaju/SE, até o quinto dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.

O prazo estipulado no item anterior é necessário visto que a Fundação Estadual de Saúde é cadastrada 
como substituto tributário, e por conta disso a retenção do imposto sobre serviços (ISS) deve ser feita 
pelo nosso setor contábil.

Mesmo as notas fiscais sendo emitidas no primeiro dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, a 
competência deve ser a mesma da prestação do serviço. 

A cobrança referente aos serviços prestados mensalmente deve ser feita em notas fiscais separadas para 
cada unidade, visto que cada município tem autonomia para definir um índice de cobrança para o ISS. 

Deve constar no corpo de cada nota fiscal a relação de unidades a que a cobrança se refere.
Apresentar, junto com as notas fiscais, todos os comprovantes de quitação de impostos,  encargos, e 
obrigações trabalhistas.



Aracaju,   01 de fevereiro de 2019.

Sthephany Araujo Barreto
Coordenação dos Centro de Especialidades Odontológicas

Fundação Estadual de Saúde - SERGIPE



PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2019

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente a empresa _________________________, situada na _____________________ CNPJ nº 

_____________________, através de seu _________________, outorga ao Sr. ___________________, R.G. n.º 

___________________, amplos poderes para representá-la junto à FUNESA, no Pregão nº 12/2019 inclusive para 

interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus 

atos,  formular  ofertas e lances de preços,  enfim,  praticar todos os atos pertinentes ao certame,  em nome do 

proponente.

___________________________

Local e Data

_______________________________________________

Assinatura e identificação do declarante

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

Á

Fundação Estadual de Saúde - FUNESA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

Á  (NOME  DA  EMPRESA,  ,  inscrita  no  CNPJ  N.º:  XX.XXX.XXX/000X-XX,  sediada  na  RUA 

XXXXXXXXXX  ,  XX  B.  XXXXXXXXXXXXX  CEP.:  XXXXXX-000  CAPITAL/ESTADO,   vem  por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) NOME COMPLETO, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade  n.º  XXXXXXXXX XXX  /XX   e  do  CPF/MF n.º  XXX.XXX.XXX-XX,  DECLARA,  para  fins  do 

disposto no 3.3.2.4 do edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019, sob as sanções administrativas e sob as 

penas da Lei que esta empresa na presente data é considerada:

(     ) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

(    ) Empresa  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  conforme  inciso  II  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  123  de 

14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei  

complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

........................................, .... de ............... de 2019.

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO

(Nome  da  empresa)  ____________________________________,  CNPJ  nº_____________________ 

sediada ___________________ (endereço completo),  declara, para os devidos fins, que está ciente e cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação pertinentes a este Pregão Presencial nº 12/2019.

                                                              

__________________________

Local e Data

___________________________________

Assinatura e identificação do declarante

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO/DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa ____________________, 

inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.  º__________,  estabelecida  _________________________________________, 

Forneceu/Presto serviço para esse Órgão (ou Empresa) o(s) seguinte(s) produto(s) e quantidade(s):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando 

em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Local e Data

Assinatura e identificação do declarante



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

Ref. : (identificação da licitação)

                                      ......................................, inscrito no CNPJ nº ............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).........................................., Portador (a) da Carteira de identidade nº........................ e  

do CNPF nº..............................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

                                  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz (  ).

...................................................

                                                         

(data)

                          

....................................................

(representante legal)

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



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO VII

 DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: ----------------------------------------------------------------------------------

BAIRRO: ----------------------------------------------------------------------------------------

CIDADE: ----------------------------------------------------------------------------------------

UF: -----------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE: -----------------------------------------------------------------------------------

FAX: ---------------------------------------------------------------------------------------------

CGC: --------------------------------------------------------------------------------------------

PESSOA PARA CONTATO: --------------------------------------------------------------

                                           REPRESENTANTE EM ARACAJU

NOME: ------------------------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: ----------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE PARA CONTATO: -----------------------------------------------------------

                    PESSOA CREDENCIADA PARA ASSINAR CONTRATO

NOME: -----------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------

PROFISSÃO: ---------------------------------------------------------------------------------

C.I. Nº: ------------------------------------------------------------------------------------------

C.N.P.F. Nº: -----------------------------------------------------------------------------------

NACIONALIDADE: --------------------------------------------------------------------------

ESTADO CIVIL: ------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÃO:

Quando a licitante vencedora se fizer representar, no ato da celebração do instrumento contratual, por 

diretor ou sócio,  apresentará cópia do Contrato Social  ou Estatuto.  Na hipótese de representação por 

Procuração, a adjudicatária deverá além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, Procuração Pública ou 

Particular  (em  papel  timbrado  da  firma),  assinado  pelo  representante  legal,  que  outorgue  poderes  

específicos para o ato.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

ANEXO VIII

MODELO – PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome (nome,  

endereço/razão social, etc.)

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO: Representar a Outorgante na licitação Pregão Presencial nº 12/2019.

PODERES:  “Apresentar  documentação  e  propostas,  participar  de  sessões  públicas  de  abertura  de 

documentação  de  habilitação  e  de  propostas,  assinar  CONTRATOS,  registrar  ocorrências,  formular 

impugnações,  interpor  recursos,  renunciar  ao  direito  de  recurso  e  assinar  todos  os  atos  e  quaisquer 

documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.”

Aracaju/SE, ____de _________ de 2019.

Nome

Cargo

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº  12/2019

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  Nº  ___  /2019,  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE 
SAÚDE E A __________________.

Pelo presente instrumento de Contrato de  n. º ____ /____, de um lado a 
Fundação Estadual de Saúde, órgão da Administração indireta do Poder Executivo Estadual, inscrita  no 
CNPJ/MF sob o n.º 10.437.005/0001-30, representada neste ato pela Diretora Geral xxxxxxx, brasileira, 
estado civil, portadora do CPF n.º XXXXXX e CI n.º XXXXXSSP-SE, residente e domiciliada nesta 
Capital,  e,  pelo  seu  Diretor  Administrativo-Financeiro  XXXXX,  doravante  denominada 
CONTRATANTE e a firma ______________, doravante denominada  CONTRATADA, inscrita no 
CNPJ sob o n.º  ________________e Inscrição  Estadual  n.º  _________________,  com endereço na 
________________, representada neste ato por _______________, brasileiro(a), maior, portador(a) do 
CPF/MF  n.º  ________________  e  da  CI  n.º  ____________,  ____/___,  residente  e  domiciliado 
_______________, têm como justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO:

1.1  Este Contrato decorre do Pregão nº 12/2019, homologado em ___/___/2019, e fundamenta-se na 
Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1 Constitui objeto deste Contrato a prestação serviços de terceiros, pessoa jurídica para realização de 
exames  complementares  do  tipo  radiografia  panorâmica  e  emissão  de  laudos  sobre  as  imagens 
realizadas,  para  complementar e  otimizar  os  serviços  de  saúde  prestados  nos  07  (sete)  Centros  de 
Especialidades Odontológicas – CEOs de gestão estadual: Boquim,  Capela, Laranjeiras, Nossa Senhora 
da Glória, Propriá, São Cristóvão e Tobias Barreto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E INEXISTÊNCIA DE 
REAJUSTE:

3.1 Pela prestação dos serviços de que trata o item 2.1, a Contratante pagará à Contratada  o valor total 
estimado de  R$ xxx, (...), dividido em parcelas mensais, cujo valor será de acordo com o pedido do 
setor competente da contratante. 
3.2 A  execução  do  serviço  constante  do  item  2.1  será  segundo  a  forma,  quantidades  e  locais 
estabelecidas no Anexo I, Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 12/2019;
3.3 O presente contrato não sofrerá reajuste de preços durante toda sua vigência, de acordo com a Lei n. 
º 10.192/2001;



3.4 Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou a qualquer título, devendo o produto ser fornecido à FUNESA sem ônus adicionais.

CLÁUSULA QUARTA -DA GARANTIA  
No prazo máximo de 08 dias úteis após a assinatura do contrato, a licitante adjudicatária prestará garantia 
em percentual equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer  
das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93.
4.1. Em se tratando de caução em dinheiro,  deverá ela  ser  recolhida  pela  licitante  vencedora,  junto à 
Gerência Financeira, em conta específica.
4.2. Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante 
Protocolo.
4.3. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, 
pelo fiador, do benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
4.4. A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como 
pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros.
4.5. Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta no item anterior.
4.6 A garantia terá validade de, no mínimo, 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
4.7. Qualquer alteração no valor do contrato, inclusive reajuste, acarretará a obrigação de complementação 
da garantia.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta do Contrato Estatal de Serviços firmados 
com Secretaria de Estado da Saúde.

CLÁUSULA SEXTA  – D  O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
6.1 O recebimento dos serviços do objeto contratual dar-se-à de acordo com o  Art.73, inciso I , 
alíneas “a” e “b” da Lei nº. 8.666 de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SETIMA   - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
7.1  Utilizar-se das técnicas e conhecimentos disponíveis para a realização das atividades objeto deste 
Projeto básico, empregando seus melhores quadros e esforços na consecução das mesmas.

7.2 Prestar serviço com qualidade/humanização e resolutividade.

7.3 Fornecer transporte e acondicionamento adequado aos resultados que serão fornecidos à FUNESA.

7.4 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato.

7.5  Responsabilizar-se  pelo  laudo  dos  exames  realizados,  conferindo  previamente  as  informações 
pertinentes aos exames e garantindo o acondicionamento e transporte adequado e seguro, bem como 
uma nova tomada radiográfica em caso de extravio ou sinistro e arcando com o custeio de deslocamento 
do usuário ocasionado pelo incidente promovido pela Contratada.

7.6  Responsabilizar-se pela entrega e qualidade dos resultados dos exames. Obedecendo a entrega do 
exame diretamente ao usuário ou envio do exame para unidade solicitante dentro de um prazo de 5 dias 
consecutivos, a contar da data de realização dos exames radiográficos.

7.7 Abster-se qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 
das atividades objeto do Contrato a ser firmado.



7.8 Apresentar  mensalmente  junto  com  a  primeira  via  da  requisição  do  exame  a  relação  dos 
atendimentos,  boletim  de  produção  ambulatorial  (BPA)  e  o  arquivo  digital  de  produção  e 
Municípios/CEO que originaram as demandas.

7.9 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos 
serviços, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.

7.10  Manter  sigilo  absoluto  sobre  informações,  dados  e  documentos  provenientes  dos  serviços 
realizados e também às demais informações internas do órgão a que a Contratada tiver conhecimento, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, civil e criminalmente; Prestar qualquer tipo de informação 
solicitada  pela  Contratante  sobre  os  serviços  a  serem  contratados,  bem  como  fornecer  qualquer 
documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Projeto básico.

7.12  Elaborar e apresentar documentação dos serviços executados mensalmente no último dia útil do 
mês  de execução do serviço, visando Atesto da mesma pela Contratante.

7.13 Implementar rigorosa gerência do contrato com observância a todas as disposições de serviços 
constantes neste Projeto Básico.

7.14 Atender a todas as condições descritas nesse Projeto Básico e seu respectivo contrato.

7.15 Responder  pelas  despesas  relativas  a  encargos  trabalhistas,  seguro  de  acidentes,  contribuições 
previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

7.16 Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  do  objeto  deste  Projeto  básico,  respondendo  civil  e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,  
prepostos,  ou  terceiros  no  exercício  de  suas  atividades,  vier  a,  direta  ou  indiretamente,  causar  ou 
provocar à Contratante.

7.17 Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os 
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o 
cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas por ventura impostas 
pelas  autoridades,  mesmo  daquelas  que,  por  força  dos  dispositivos  legais,  sejam  atribuídas  à 
Administração Pública.

7.18 A CONTRATADA fornecerá e utilizará materiais, equipamentos e todos os insumos necessários e 
adequados à realização dos serviços, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte e a segurança 
dos exames são de sua responsabilidade.

7.19 Fornecer relatório mensal da Produção e apresentar as guias de encaminhamento expedidas 
pela FUNESA  até o último dia útil de cada mês.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
8.1. Proporcionar todas as facilidades para a empresa a ser Contratada desempenhar os serviços, objeto 
deste Contrato; 
8.2 Fornecer à empresa Contratada todo o tipo de informação interna essencial à realização dos serviços;
8.3 Comunicar prontamente à empresa Contratada qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o 
recebimento do serviço, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no 
anexo I e II, do Pregão Presencial nº 12/2019 ;



8.4  Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato,  sob o aspecto qualitativo, 
anotando em registro próprio os problemas detectados;
8.5   Conferir  toda  a  documentação  técnica  gerada  e  apresentada  durante  a  execução  dos  serviços, 
efetuando  o  seu  atesto  quando  a  mesma  estiver  em conformidade  com os  padrões  de  informação, 
qualidade e demais exigências do anexo I e II, do Pregão Presencial nº xxx/2019;
8.6  Atestar os serviços prestados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Projeto 
básico;
8.7  Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira 
deste instrumento contratual;
8.8   Disponibilizar  guia  de  encaminhamento  com timbre  e  assinatura  da  Coordenação  dos  CEOs, 
autorizando a execução do devido exame.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA:
9.1 O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser renovado por acordo entre as partes de acordo com o Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo entre as partes, ou unilateralmente pela 
Contratante no caso de ocorrerem quaisquer das hipóteses previstas no art. 79, inciso I da Lei nº 
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA    - DA PUBLICAÇÃO.  
11.1 O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente Contrato no prazo de 20 
(vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de 
referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS ALTERAÇÕES 
12.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da 
Lei 8.666/93, devidamente comprovados.

§ 1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor  
inicial atualizado do contrato.
                                       § 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta   
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO .

Na forma  do  que  dispõe  o  artigo  67,  da  Lei  8.666/93,  fica  designado  o  (a)  servidor  (a)  XXX – 
GERENTE DO CEO'S, portador de RG N.º XXX/SSP-SE, , lotado (a) na Coordenação XXX,  para 
acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§ 1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade 
da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir 
a qualidade desejada.
                                       § 2º - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades   
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -   DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  



14.1 O  valor  inicial  atualizado  do  contrato  poderá  ser  acrescido  ou  suprimido  dentro  dos  limites 
previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 
2º do inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de l998.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 Todas as comunicações feitas pela Contratante, relativas ao presente Contrato, serão consideradas 
como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama, fac-símile, para 
endereço da Contratada, constante da qualificação desta avenca.
15.2  A contratada terá o prazo de 12(doze)  horas para a prestação do serviço a  contar  do pedido 
efetuado pela contratante.
15.3 Qualquer mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente comunicada à Contratante.
15.4    Os  prazos  estipulados  neste  Contrato,  para  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  vencem   
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA 16 - DO FORO:
16.1 Fica  eleito  o  foro  da  Cidade  de  Aracaju/SE,  com  a  exclusão  de  qualquer  outro  por  mais 
privilegiado que o seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma para que surta os efeitos jurídicos e legais.

Aracaju/SE,       de           de   2019.

                                                                                                                                CONTRATANTE                                                                                             CONTRATAD A
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Anexo X – Ordem de Serviço

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE  SAÚDE CNPJ/MF  nº.  10.437.005/0001-30,  endereço: 

Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP 49055-100, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE.

CONTRATADA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  CNPJ/  MF: xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 

END:  xxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro: xxxxxxxx. Cep: xxxxxxxxx

Encaminhamos  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO  para  que  se  inicie  a  sua  execução,  referente  

fornecimento de xxxxxx, conforme Pregão Presencial n° 12/2019,  estando devidamente garantido o pagamento  

após a sua definitiva conclusão de entrega.      

Aracaju/SE, XX de XXXX de 2019.
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ANEXO XI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: --------------------------------------------------------------

CNPJ:---------------------------------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: -----------------------------------------------------------------------------------------

CEP: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE: ---------------------------- FAX: -------------------------- E-MAIL: --------------------------------

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições das locações de veículos que compõem a solução  

proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R$).

ITEM UNIDAD
E 

DEMAND
ANTE

ENDEREÇO QUANTIT
ATIVO 
ANUAL

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO GLOBAL 
(R$)

1 BOQUIM Av. Joaquim Macedo, nº 07. 
Bairro Centro- Boquim/SE

240

2 CAPELA Rua  A,  nº  48  .  Conjunto 
Manoel Dantas – Capela/SE

240

3 LARANJ
EIRAS

AV.  Libório Monteiro,  s/n, 
Povoado  Comandaroba  - 
Laranjeiras/SE

240

4 NOSSA 
SENHOR
A DA 
GLÓRIA

Pca.  do  Macedo,  nº  31, 
Centro  –  Nossa  Senhora  da 
Glória/SE

240

5 PROPRI
Á

Rua Juvêncio  de Brito  s/n  . 
Bairro Remanso - Propriá/SE

240

6 SÃO 
CRISTÓ
VÃO

Av.  Governador  João  Alves 
Filho,  nº  131,  Rosa  Elze  - 
São Cristóvão/SE

420

7 TOBIAS 
BARRET
O

Rua  Itabaianinha,  nº  789. 
Bairro  Santos  Dumont  - 
Tobias Barreto/SE

240

QUANTITATIVO TOTAL 1860
GARANTIA  :    A  licitante  DECLARA  que  o  prazo  de  GARANTIA  total  de  funcionamento  em  condições 

adequadas  de  uso,  será  de 12 (doze)  meses  consecutivos  para  os  bens ofertados,  após  data  de  recebimento  

definitivo dos bens, incluindo fornecimento de mão-de-obra e quaisquer peças ou componentes necessários ao  

perfeito funcionamento do objeto, sem custos adicionais, excetuando-se casos fortuitos, de força maior, acidentes  

e mau uso da Administração. 

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO  :   A licitante DECLARA que acatará todas as condições de 

entrega e pagamento previstos no edital, no termo de referência e no contrato.



VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura deste certame. 

CONTA BANCÁRIA  :   Banco: xxxxxx, Agência: xxxxxx, Conta Corrente: xxxxxx.

DECLARAÇÃO :

1) Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais,  

encargos  fiscais,  desembaraço  aduaneiro,  encargos  previdenciários  e  quaisquer  outras  despesas  que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

2) Que estou de acordo e cumpro com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Local e data,

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,  inscrito  no  CNPJ 

nº  ............................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o 

Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF 

nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Local e data.

(Representante legal)
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