
EDITAL Nº024/2022 
PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
 
Tipo de julgamento: menor preço por item 
Edital de Pregão Presencial - Registro de Preços, visando a prestação de serviços de Exames de 
Diagnóstico. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00horas, do dia 08 de março 
de 2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul/RS, localizada na Av. 
Presidente Vargas, 315, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
001/2022, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o re-
gistro de preços para futuras aquisições parceladas de exames descritos no item (1 – DO OBJE-
TO), processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e dos 
Decretos Municipais n.º 034/2016 e 056/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-
93. 

 
1. DO OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para futuras aquisições parcela-
das de exames de diagnósticos conforme listagem e quantitativos a seguir: 
 

Item Tipo de exame Unidade 
Estimativa 

Mínima 

Estimativa 

Máxima 

1 Ultrassom com doppler arterial membros inferiores Exame 1 15 

2 Ultrassom com doppler arterial membros superiores Exame 1 15 

3 Ultrassom com doppler venoso membros inferiores Exame 1 15 

4 Ultrassom com doppler venoso membros superiores Exame 1 15 

5 Ultrassom morfológico Exame 1 15 

6 Ultrassom obstétrico com doppler fetal Exame 1 15 

7 Ultrassom Obstétrico simples Exame 1 20 

8 Ultrassom Translucência nucal Exame 1 15 

9 Ecocardiograma fetal Exame 1 15 

10 Raio X abdômen agudo Exame 1 45 

11 Raio X abdômen simples Exame 1 45 

12 Raio X antebraço Exame 1 45 

13 Raio X articulação quadril Exame 1 45 

14 Raio X articulação sacro-ilíaca Exame 1 45 

15 Raio X articulação temporo mandibular Exame 1 45 

16 Raio X articulação tíbio-tarsica (tornozelo) Exame 1 45 

17 Raio X bacia Exame 1 45 

18 Raio X braço Exame 1 45 

19 Raio X calcâneo Exame 1 45 

20 Raio X cavum lateral e hirtz Exame 1 45 
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21 Raio X clavícula Exame 1 45 

22 Raio X coluna cervical Exame 1 45 

23 Raio X coluna dorsal Exame 1 45 

24 Raio X coluna lombo sacra Exame 1 45 

25 Raio X de costelas Exame 1 45 

26 Raio X cotovelo Exame 1 45 

27 Raio X coxa Exame 1 45 

28 Raio X crânio Exame 1 45 

29 Raio X joelho Exame 1 45 

30 Raio X mãos Exame 1 45 

31 Raio X ombro Exame 1 45 

32 Raio X ossos da face Exame 1 45 

33 Raio X pé Exame 1 45 

34 Raio X perna Exame 1 45 

35 Raio X punho Exame 1 45 

36 Raio X sacro-cóccix Exame 1 45 

37 Raio X seios da face Exame 1 45 

38 Raio X sela turca Exame 1 45 

39 Raio X tórax Exame 1 45 

40 Tomografia de abdômen superior Exame 1 10 

41 Tomografia de abdômen total Exame 1 10 

42 Tomografia articulações Exame 1 10 

43 Tomografia coluna (cervical, dorsal, lombar) Exame 1 10 

44 Tomografia crânio, orbitas ou sela turca Exame 1 10 

45 Tomografia seios da face Exame 1 10 

46 Tomografia mandíbula Exame 1 10 

47 Tomografia masóides ou ouvidos Exame 1 10 

48 Tomografia maxilar Exame 1 10 

49 Tomografia pelve ou bacia Exame 1 10 

50 Tomografia  pescoço Exame 1 10 

51 Tomografia tórax Exame 1 10 

52 Uro tomografia Exame 1 10 

53 Ressonância Magnética abdômen inferior Exame 1 10 

54 Ressonância Magnética abdômen superior Exame 1 10 

55 Ressonância Magnética abdômen total Exame 1 10 

56 Ressonância Magnética ATM Exame 1 10 

57 Ressonância Magnética bacia Exame 1 10 

58 Ressonância Magnética coluna (cervical, dorsal, lombar) Exame 1 10 

59 Ressonância Magnética coxa Exame 1 10 

60 Ressonância Magnética crânio Exame 1 10 

61 Ressonância Magnética cotovelo ou punho Exame 1 10 

62 Ressonância Magnética seios da face Exame 1 10 

63 Ressonância Magnética joelho Exame 1 10 
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64 Ressonância Magnética mão Exame 1 10 

65 Ressonância Magnética ombro Exame 1 10 

66 Ressonância Magnética órbitas Exame 1 10 

67 Ressonância Magnética ossos temporais Exame 1 10 

68 Ressonância Magnética ante-pé Exame 1 10 

69 Ressonância Magnética perna Exame 1 10 

70 Ressonância Magnética pescoço Exame 1 10 

71 Ressonância Magnética sela túrcica Exame 1 10 

72 Ressonância Magnética tórax Exame 1 10 

73 Ressonância Magnética tornozelo/pé Exame 1 10 

74 Ressonância Magnética próstata Exame 1 10 

75 Densitometria óssea dois segmentos Exame 1 20 

76 Holter 24 horas Exame 1 20 

77 Teste ergométrico Exame 1 20 

78 Eco carótidas vertebrais Exame 1 10 

79 Ecocardiograma bidimensional com fluxo a cores Exame 1 10 

80 Ecocardiograma de stress farmacológico Exame 1 10 

81 Espirometria Exame 1 15 

82 Eletroencefalograma Exame 1 15 

83 Eletroneuromiografia (por segmento) Exame 1 15 

84 Endoscopia digestiva alta Exame 1 10 

85 Colonoscopia Exame 1 8 

 
1.2 Os serviços de exames de diagnóstico e/ou radiológicos, dos pacientes encaminhados pelo 
Município, deverão ser realizados na sede da empresa registrada, de segunda a sexta feira em 
horário comercial, em estabelecimento próprio, que atenda a legislação pertinente, e que esteja a 
uma máxima de distância de 75 km da sede do Município de Coqueiros do Sul/RS, por desloca-
mento rodoviário; 
1.3 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas na “ordem de compra” emitida 
pelo Setor de Compras/Contabilidade da Prefeitura, após o recebimento da Ata de Registro de 
preços devidamente assinada; 
1.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições. 
1.5 A empresa registrada deverá realizar os exames e apresentar os resultados o mais breve pos-
sível a fim de garantir a agilidade do tratamento dos pacientes pela equipe médica do Município. 
1.6 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Coqueiros do 
Sul poderá adquirir os serviços acima relacionados através de outra licitação quando julgar con-
veniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, 
cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente prevista para tanto, garantidos 
à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes dis-
tintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o 
que se sugere a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que de-
vidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 
no interesse da representada. 
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documen-
to de identidade. 
3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-
sentada fora dos envelopes. 
3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asseme-
lhado, deverá apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade co-
mercial ou de sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil; 
 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no País; 
 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em 
especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com-
provando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 
todos demais atos inerentes ao certame.  
 
 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá es-
tar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 
 3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, 
deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declara-
ção, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial 
que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 



5 

 

 3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 
até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previs-
tos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos 
itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho 
de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documen-
to oficial que comprove que se enquadra no limite de receita referido acima. 

 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, re-
ceberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:  
 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 
 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habili-
tação. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
 a) razão social da empresa; 
 b) descrição completa do serviço ofertado, referências e demais dados técnicos; 
 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhis-
tas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
 
 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora 
da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação da vencedora. 
 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escri-
tas. 
 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-
cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em se-
gundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a pala-
vra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 45s (quarenta e cinco segundos) 
para apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao decréscimo de 1% (um 

por cento). 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será consi-
derado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade en-
tre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo prego-
eiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, com-
parando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respei-
to. 
 6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta te-
nha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o pre-
ço de mercado.  
 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifesta-
mente inexequíveis. 
 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 
não for conflitante com o instrumento convocatório. 
 
 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previs-
tas no edital. 
 6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, pre-
visto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempa-
te, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as coo-
perativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 
 6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apre-
sentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, se-
jam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte for-
ma: 
 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da pro-
posta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova pro-
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posta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou coopera-
tivas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresenta-
ção de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfi-
zer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante deten-
tor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em 
que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pe-
queno porte ou cooperativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresen-
tadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recur-
sos interpostos. 
 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Com-
pras na Secretaria da Administração deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova da-
ta para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 
 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 
 
7.1.2. 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 sociedade por ações, acompanhado de docu-
mentos de eleição de seus administradores; 
 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 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. 

7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos docu-
mentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do creden-
ciamento, previsto item 3 deste edital. 
 
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
 b) prova de regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e 
à Dívida Ativa da União;  
 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
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 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 f) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em data não anterior a 30(trinta) dias da abertura da sessão pública deste Pre-
gão, se outro prazo não constar no documento; 
 
7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 
 a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (CNDT)  
 
7.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Alvará Sanitário, segundo a legislação vigente; 
b) Comprovação de inscrição no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde – 

CNES; 
c) Prova da inscrição da pessoa jurídica e do responsável técnico no conselho com-

petente; 
d) Laudo de avaliação radiométrica, nos casos de Radiologia, Radioterapia, Medicina 

Nuclear e Radioisótopos; 
e) Declaração que a empresa possui profissional, material e equipamentos necessá-

rios para a realizações dos procedimentos exigidos no referido edital, informar capacidade máxi-
ma de atendimentos mensal, com indicação dos horários de atendimento. 

f) Declaração de que a distância entre a licitante/empresa registrada e o Município de 
Coqueiros do Sul não seja superior a 75 km, por deslocamento rodoviário, demonstrada via Goo-
gle Maps e/ou outro sistema de mapeamento. 

 
 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substi-
tuída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o 
objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
 
 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadas-
tro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 
cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
 
   7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 
declarada como vencedora do certame. 
   7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
  7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilita-
ção. 
 7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
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 7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penali-
dades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 
 7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-
lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar 
o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classifica-
ção e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, im-
portará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
         9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 
recurso. 
   9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifesta-
rem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 
recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na ses-
são pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou 
o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-
lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daque-
le que houver dado causa à demora. 

 
10. DOS PRAZOS: 
 10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cin-
co) dias, convocará os participantes classificados para assinar a ata de registro de preços, desde 
que aceite vender pelo preço do 1º classificado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mes-
mo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 
 10.3. O termo inicial da Ata de Registro de Preços será o de sua assinatura e vigo-
rará pelo prazo de até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura e publicação. 
   
11. DO RECEBIMENTO: 

11.1. A empresa detentora do menor valor deverá realizar os exames radiológicos e 
apresentar os resultados o mais breve possível a fim de garantir a agilidade do tratamento dos 
pacientes pela equipe médica do Município. 
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 11.2. A Secretaria Municipal da Saúde reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em 
parte, o fornecimento dos serviços em desacordo com estas condições. 
 
12. DO PAGAMENTO: 
 12.1. O pagamento pelos serviços prestados pela empresa registrada será efetuado 
mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encami-
nhamento do Município. 
  12.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da autorização do atendi-
mento, devidamente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do serviço, acompanhada 
do documento fiscal idôneo. 
 12.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria de 
Saúde do Município no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será realizado em 
até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação dos serviços pelo 
fiscal designado pela Administração. 
 12.4. As despesas oriundas da presente prestação de serviços serão suportadas pelas 
rubricas orçamentárias a seguir: 
 
Órgão 07 Secretaria Municipal da Saúde 
Projeto/Atividade 0701.10.301.0161.2045 Manutenção Fundo Municipal da Saúde 
Elemento/Despesa 3390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros 
   

 12.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visua-
lização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim 
de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 12.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IPCA-E (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compen-
sará a contratada com juros de poupança ao mês, pro rata.  
 12.7. Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração 
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.  
 
13. DAS PENALIDADES: 
 13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estima-
do da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do di-
reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 
do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
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 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-
ministração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decor-
rentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Coqueiros 
do Sul/RS, setor de Compras/Administração, sito na Av. Presidente Vargas, nº 315, ou pelos tele-
fones (54) 3329-7700 ou e-mail: gabinete@coqueirosul.com.br, no horário compreendido entre as 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, preferencialmente, com antecedência mí-
nima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
 14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-
sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de com-
pras/Administração. 
 14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, au-
tomaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
 14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na do-
cumentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
 14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por 
servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
 14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.3, alíneas 
b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 
conferidos pela Administração. 
  14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniên-
cia da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o 
valor inicial contratado. 
 14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, de-
vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 
da Lei nº 8.666/1993). 
 14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja.  

 
 

Coqueiros do Sul/RS, em 18 de fevereiro de 2022. 
 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 

mailto:gabinete@coqueirosul.com.br
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EDITAL Nº024/2022 

PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº........./2022 
 
 
O Município de Coqueiros do Sul/RS, inscrita no CNPJ nº 94.703.980/0001-32, com sede na Av. 
Presidente Vargas nº 315, Centro, CEP: 99528-000-, neste ato representado pelo Prefeito Munici-
pal, Srº ................, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº ......../2022, por delibera-
ção do Pregoeiro Oficial, homologada em..........de ..........de 2022, resolve REGISTRAR OS PRE-
ÇOS com a empresa ......................................., CNPJ nº......................, com sede....................., 
Município de............................., UF........., neste ato representa-
do.........................CPF............................., com preços mais vantajosos, por item, observadas as 
condições do Edital Pregão Presencial nº........../2022 – SRP, aquelas enunciadas abaixo e nos 
itens que se seguem: 
 
1. Do Objeto - A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o registro de preços dos 
serviços especificados abaixo conforme proposta vencedora do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 
............/2022 – SRP, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.  
 
Item Qtde Mínima Qtde  Máxima Un. Serviço Marca Modelo R$ Unit. Registrado 

       

 
2. Vigência  
2.1. O termo inicial da Ata de Registro de Preços será o de sua assinatura e vigorará pelo pra-
zo de até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura e publicação. 

 
2.2. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto nº 034/2016, esse Mu-
nicípio não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu perí-
odo de vigência, os serviços cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto 
uma licitação especifica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, 
no caso de igualdade de condições.  
 
3. Contrato - Para o fornecimento dos serviços registrados nessa Ata serão celebradas notas de 
empenho específicas com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto nos subi-
tens 10.5 do edital. 
 
4. Preços e do Pagamento - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 
Registro de Preços constam do item 1- objetos. 
4.1. O pagamento pelos serviços prestados pela empresa registrada será efetuado mensalmente, 
tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do Mu-
nicípio. 
 4.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da autorização do atendimento, devida-
mente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do serviço, acompanhada do documento 
fiscal idôneo. 
4.3. A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria de Saúde do 
Município no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será realizado em até 05 (cin-
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co) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação dos serviços pelo fiscal desig-
nado pela Administração. 
4.4. As despesas oriundas da presente prestação de serviços serão suportadas pelas rubricas or-
çamentárias a seguir: 
 
....................................... 
 

  

4.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 
acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
4.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 
com juros de poupança ao mês, pro rata.  
4.7. Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração poderá restabe-
lecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, mediante compro-
vação documental e requerimento expresso do contratado.  

 
5. Condições da Prestação dos Serviços 
5.1. A empresa detentora do menor valor deverá realizar os exames de diagnósticos e apresentar 
os resultados o mais breve possível a fim de garantir a agilidade do tratamento dos pacientes pela 
equipe médica do Município. 
5.2. A Secretaria Municipal da Saúde reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o for-
necimento dos serviços em desacordo com estas condições. 
 
6. Cancelamento da Ata de Registro de Preços 
6.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:  
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa acei-
tável; 
c) quando o fornecedor não retirar o pedido de empenho, no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceitável; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao 
praticado no mercado; 
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de ca-
so fortuito ou força maior; 

 
6.2. A comunicação do cancelamento do preço registro, nos casos previstos nas alíneas “a” e “e”, 
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebi-
mento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na impressa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 
registrado.  
 
7. Penalidades 
7.1. Em caso de não entrega serão aplicadas as seguintes penalidades: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual 
será considerada inexecução contratual; 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direto de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
01 (um ano); 
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c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do diretor de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo de 02 
(dois anos). 
d) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inido-
neidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 
 Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
8. Fiscalização 
8.1. Cabe ao Município proceder à fiscalização rotineira dos serviços recebidos, quanto à quanti-
dade, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega. 
8.2. Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, os ser-
viços que não satisfaçam as especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora 
do horário preestabelecido. 
8.3. As irregularidades constadas deverão ser comunicadas ao contratado, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las 
ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas. 
 
9. Casos Fortuitos ou de Força Maior 
9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações 
a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos serviços no local onde estiver sendo executado o 
objeto do contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002). 
 
9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contrata. 
9.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá 
ser comunicado, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este 
prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
10. Foro 
  Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer duvi-
das.  
 E, assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Município de Co-
queiros do Sul/RS, e pela EMPRESA REGISTRADA, em duas vias de igual teor e forma. 
 

Coqueiros do Sul/RS,.................de.........................de 2022 
 
 

MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL 
Prefeito Municipal 

EMPRESA REGISTRADA 
CNPJ: 
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EDITAL Nº024/2022 
PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º..................,localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 
...../2022, para registro de preços, promovida pela Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul RS, e 
sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido 
Edital. 
Local de data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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EDITAL Nº024/2022 
PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 
 
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, porta-
dor(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação 
instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº ....../2022, para 
registro de preços, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem 
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 Local e data. 
 
 _______________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
 (firma reconhecida) 
 
 _______________ 
 Nome do dirigente da empresa 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste proce-
dimento licitatório. 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido 
no subitem 4.3 do edital. 

 


