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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017-EMSERH 

 

Visando comunicação futura entre esta EMSERH e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Setorial de Licitação desta EMSERH, 

através do e-mail: csl@emserh.ma.gov.br ou pessoalmente. A não remessa do recibo exime o (a) 

Pregoeiro (a) e a Comissão Setorial de Licitação de comunicação de eventuais retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ DA PJ: 

TELEFONE(S): 

FAX: E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 

CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 

TELEFONE/FAX: 

Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 

Recebi da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, cópia do Edital 

do Pregão nº. ___/2018, cujos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos pelo 

Pregoeiro às _____do dia _________ , conforme endereço indicado no edital. 

São Luis, ______ de ______________ de 2018. 

 

____________________________________________ 

Assinatura 

  

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017-EMSERH 

 
O Estado do Maranhão, por intermédio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 

EMSERH, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 291, de 19 de outubro de 2017, 

publicada no Diário Oficial datado de 19 de outubro 2017, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global, 

tendo em vista do que consta do Processo Administrativo nº 220.565/2017-EMSERH, conforme 

descrito neste Edital e seus Anexos. 

A Licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, 17 de julho de 2002, Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 e demais normas pertinentes à espécie e da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e, 

subsidiariamente, no que couber, sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente 

Edital e seus respectivos anexos.  

A sessão pública de realização do Pregão Presencial terá início às 09h00min do dia 26 de 

janeiro de 2018, devendo os envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de 

Habilitação para o objeto definido neste edital e seus respectivos anexos ser entregues a(o) 

Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, no auditório, situado na Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares - EMSERH, localizada a Av. Borborema Q-16, nº 25, bairro Calhau nesta Capital, na 

data e horário acima mencionados.   

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão 

serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

1. OBJETO  
 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação para fornecimento de materiais, para 
realizar a implantação de Hortos de Fitoterapia pela Força Estadual de Saúde do Maranhão - 
FESMA, em concordância com as especificações, quantitativos e condições constantes neste 
Termo de Referência. 
  

1.2. Valor total da Licitação está estimado em R$ 3.515,00 (três mil, quinhentos e quinze reais). 
 

Item Especificação dos Materiais Unidade Quant 
Valor Médio 
Unitário (R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

 01 
Tijolos cerâmicos de seis furos 9x14x19 
cm 

UND 5000 0,38 1.900,00 

02 Cimento Portland CP-II sc de 50 Kg 
SACO 
50 Kg 

20 24,25 485,00 

03 Areia média lavada M³ 20 56,50 1.130,00 

TOTAL 3.515,00 
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1.3. A licitação será destinada exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, tendo em vista o valor estimado da presente contratação, 
consoante determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
2.1. Poderão participar do certame todas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que atendam a todas às 
exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste 
Edital e seus Anexos preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 

2.2. Não poderá participar diretamente desta Licitação: 
 

a) Que não se qualifiquem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte enquadradas no 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006; 
 

b) Que, embora qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em 
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 
 

c) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
 

d) Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 
 

e) Empresas que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 
 

f) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do 
Estado do Maranhão; 
 

g) Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Estado do 
Maranhão, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

h) Empresas impedidas de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, conforme artigo 7º, da Lei 
Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
 

i) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 
 

j) Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
 

k) Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
 

l) Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1. A Sessão Pública de abertura do certame terá início com o Credenciamento dos licitantes ou 
dos representantes legais presentes, mediante entrega dos documentos apresentados com a 
comprovação da outorga de poderes necessários para a formulação dos lances e prática de 
todos os atos inerentes a esta licitação, nas condições seguintes: 
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a) Se o Licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as 
devidas averiguações quanto à Administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira 
de Identidade ou documento equivalente, obrigatoriamente acompanhado de cópia do Ato 
Constitutivo da empresa arquivado no registro competente, devidamente atualizado,  

 
b) Se o licitante designar representante legal, este deverá apresentar a Carteira de Identidade ou 

documento equivalente bem como a Procuração ou Carta Credencial firmada pelo 
representante legal da empresa, conforme modelo do ANEXO II deste Edital, obrigatoriamente 
acompanhados de cópia do Ato Constitutivo arquivado no registro competente, devidamente 
atualizado. 
 

3.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão emitida 
pela Junta Comercial competente que comprove o enquadramento do licitante como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 

3.3. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou 
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão Setorial 
de Licitação - CSL/EMSERH, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 

3.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de 
um mesmo representante para mais de uma empresa. 
 

3.5. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada sessão pública 
realizada. 

 
3.6. Encerrada a fase do Credenciamento, serão recebidos os Envelopes de Proposta de Preços e 

Documentação de Habilitação dos credenciados, não sendo a partir deste momento permitido, 
sob qualquer argumento, a admissão de licitantes retardatários.  

 
3.7. Não será admitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente e nem mais de 

um credenciado para o mesmo proponente. 
 

3.8. Os envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em envelopes separados, devidamente lacrados e 
identificados na parte externa na forma definida neste Edital. 

3.9. 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, salvo comunicação em contrário. 

3.10. O Edital encontra-se também disponível, nos sites da EMSERH www.emserh.ma.gov.br e da 
CCL www.ccl.ma.gov.br, somente para consulta dos interessados. 

3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

3.12. É facultado ao Pregoeiro: 

a. promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo.  

b. solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos para fundamentação de 

suas decisões. 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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c. no julgamento da Proposta e da documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância da Proposta, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, acessível a todos os interessados. 

d. relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na Proposta, desde que 

não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação.  

e. negociar os preços e condições da Proposta, na fase de negociação, visando aumentar as 

vantagens em favor da EMSERH, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de 

classificação e habilitação. 

f. Solicitar a demonstração de exequibilidades do preço ofertado. 

3.13. O Pregoeiro antes de iniciar a fase de lances poderá definir o valor mínimo de diferença entre 

os lances e tempo máximo para sua formulação.  

3.14. O Pregoeiro poderá delegar aos membros da Equipe de Apoio quaisquer das atribuições  

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: 

 

4.1. 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. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital deverá ser entregue diretamente na 
sala da Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Av. Borborema, quadra 22, casa 
2-A, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09h00 às 11h00 
e de 14h00 às 17h00. 

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

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Pregoeiro o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as 
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso.  

4.5. O prazo para impugnação do Edital, contado da publicação, é decadencial. 

4.6. Havendo qualquer modificação no Edital decorrente de acolhimento de impugnação ou não, 
que afete substancialmente a formulação das Propostas a sessão de abertura do certame será 
suspensa e designada nova data para a realização do certame, com fixação do prazo igual ao 
inicialmente estabelecido, com divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela do 
texto original.  

4.7. Os pedidos de Informações ou Esclarecimentos relativos ao Edital deverão ser protocolados na 
Comissão Setorial de Licitação - EMSERH, no horário de expediente, ou através do e-mail 
csl@emserh.ma.gov.br. 

4.8. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o(a) 
Pregoeiro(a), a Equipe de Apoio e demais servidores da Comissão Setorial de Licitação da 
EMSERH. 

4.9. Os esclarecimentos ou informações aos consulentes serão comunicados a todos os demais 
interessados que tenham adquirido cópia deste Edital junto à Comissão Setorial de Licitação da 
EMSERH. 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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4.10. A entrega da Documentação e Proposta de Preços, na sessão de abertura do certame, sem 
que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, 
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 

(dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, 

opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres:  

ENVELOPE Nº 01-PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO Nº 001/2018- CSL/EMSERH 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

ENVELOPE Nº 02-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº 001/2018- CSL/EMSERH 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

5.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e Documentação de Habilitação apresentadas 

por internet (e-mail), via postal ou fac-símile. 

5.4. A PROPOSTA DE PREÇOS assim como os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, são 

documentos licitatórios e após abertos os envelopes serão juntados aos autos do Processo 

Licitatório, não podendo dele ser retirados. 

5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

5.6. No ato da entrega dos envelopes de Proposta de Preços os licitantes deverão apresentar, em 
separado, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação no modelo do 
ANEXO III deste Edital. 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 
timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quando às expressões técnicas de uso 
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 
licitante proponente, devendo conter o seguinte:  
 

a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), estes últimos, se houver, 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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para contato, bem como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta 
corrente para fins de pagamento);  
 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, números do CPF e 
RG e cargo na empresa;  
 

c) Preços unitários dos itens e total da proposta, este último, em algarismo e por extenso, em 
real, com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, prevalecendo este último em 
caso de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo e irreajustável; 
 

d) Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
 

e) Prazo de entrega: até 15 (vinte) dias da data da ordem de fornecimento; 
 

f) Local de entrega: conforme descriminado no Termo de Referência, Anexo I. 
 

6.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Pregão; 

6.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

 

6.3.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 
valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar. 
  

6.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo 
representante legal, presente na sessão pública. 

 

6.3.3. Caso as informações descritas no item 6.1., alíneas “a” e “b”, não constem na proposta, 
poderão ser encaminhadas posteriormente. 

6.3.4. Caso o prazo de entrega, local de entrega, prazo de garantia, prazo de validade dos 
materiais e o prazo de validade da proposta sejam omitidos na Proposta de Preços, o 
Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 6.1.. 
 

6.3.5. Caso as especificações técnicas sejam omitidas na Proposta de Preços, o Pregoeiro 
entenderá como sendo igual ao Edital. 

 
6.4. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
 

6.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 

6.6. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro. 
 

6.7. O licitante que não mantiver sua proposta ficará sujeito às penalidades da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES  

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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7.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 
apresentar a Documentação de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no 
ENVELOPE Nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo a documentação 
comprobatória no que se refere à: 

7.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

 

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 sociedades civis, 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. 

 

7.1.2. A Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-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 com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, 
mediante a: 

c.1)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, e; 

c.2)   A prova de regularidade de que tratam as alíneas "c.1" a partir de 03 de 
novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a 
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), assim como a regularidade das contribuições 
previdenciárias e de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de 
outubro de 2014. 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante a: 

d.1) Certidão Negativa de Débito; 

d.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa. 
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d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada 
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com 
documentação hábil essa condição. 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
mediante a: 

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

e.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa Relativos aos Tributos do ISS e TLVF; 

e.3) Alvará de Localização e Funcionamento. 

e.4) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada mediante 
a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa 
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

 

h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do ANEXO IV. 

 

7.1.3. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 
a licitante forneceu ou fornece bens compatíveis com o objeto deste Pregão. O 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e 
endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, 
procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome 
completo e cargo/função. 

7.1.4. Da qualificação econômica e financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos 
documentos de habilitação, quando não vier expresso o prazo de validade. 

7.1.5. Outros Documentos 

a. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA, de 
acordo com o artigo 1º, do Decreto Estadual nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, 
para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão. 

 
7.2. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão Central 

Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida Senador Vitorino 
Freire, nº 26-D, Sala 05, Viva Cidadão – Unidade Praia Grande – Projeto Reviver, fone: (98) 
3231-6831, CEP: 65010-650 – São Luís/MA, ou de outro órgão da Administração Pública 
Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos subitens “a”, “b”, 
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“c” e “d” do item 7.1.1. e “a” e “b” do item 7.1.2, obrigando-se a licitante a apresentar o 
referido Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua 
Habilitação (ANEXO V) 
 

7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por Membro da Equipe de Apoio, 
ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
 

7.4. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 
habilitação.  
 

7.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente 
vai fornecer o objeto da presente licitação, com exceção da: 

 

7.5.1. Da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros e do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, que poderão ser da sede da 
pessoa jurídica; 
 

7.5.2. Da Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial) e 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, que deverão ser da sede da pessoa jurídica. 

 
7.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

7.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
 

7.8. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
 

8. DO PROCEDIMENTO: 

8.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme item 
3 deste Edital, não serão admitidos novos proponentes. 

8.2. Os licitantes deverão entregar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 
Habilitação, sendo que o envelope de Documentos de Habilitação será rubricado pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados dos licitantes. 

8.3. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de Proposta de Preços, seguindo com os 
atos referentes à classificação das propostas de preços: 

a) Classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação 
ao menor preço; 

b) Seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços a partir do 
critério definido na alínea “a”.  

c) Colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais dos licitantes participem da etapa competitiva por meio de lances verbais. 

d) Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionados todos os licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação 
dos lances. 
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e) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 

8.4. Então será dado início à etapa competitiva e o Pregoeiro convidará individualmente os 
representantes legais dos licitantes classificados, presentes ao evento, a apresentar lances 
verbais em rodadas consecutivas, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior 
preço, observadas as seguintes disposições: 

8.5. Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada; 

8.6. Será vedada a oferta de lance visando ao empate; 

8.7. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, 
para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. 
O tempo concedido não poderá exceder 05 (cinco) minutos; 

8.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital; 

8.9. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 
excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 

8.10. O Pregoeiro antes de iniciar a fase de lances poderá definir o valor mínimo de diferença entre 
os lances e tempo máximo para sua formulação.  

8.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem de sua formulação ou conforme determinar o Pregoeiro no momento da Sessão. 

8.12. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente 
pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

8.13. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições para a 
Administração. 

8.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, devendo o Pregoeiro negociar com o 
particular melhores condições para a Administração, conforme o caso. 

8.15. Aceito o preço final proposto, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope de Documentos 
de Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, para verificar suas condições 
habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 

8.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado vencedor. 

8.17. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  

8.17.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, mediante requerimento dentro do prazo, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Artigo 43, § 1º, da Lei 
Complementar nº 123/2006). 

8.17.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
decadência do direito de contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  
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8.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto do certame. 

8.19. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá ser entregue 
na Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Avenida Borborema, quadra 22, casa 
2-A, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00 às 11h00 
e 14h00 às 17h00, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contado da data da 
lavratura da Ata. 

8.19.1.  A não apresentação da nova proposta no prazo determinado no subitem 8.19 e ainda na 
hipótese da inadequação da nova proposta implicará na desclassificação do licitante e 
decadência do direito à contratação, cabendo ao Pregoeiro, sem prejuízo das sanções 
legais cabíveis, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação dos lances 
para dar continuidade ao Pregão, podendo inclusive reabrir a fase de lances. 

8.20. Se não houver manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata 
durante o transcurso da sessão do Pregão por parte dos licitantes presentes, o Pregoeiro 
procederá de imediato a Adjudicação do objeto ao vencedor. 

8.21. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-se-á após o 
julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

8.22. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.22.1.  Não atenderem às exigências deste Edital; 

8.22.2.  Apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.22.3.  Ofertarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

8.22.4.  Apresentarem preços unitários, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite 
estabelecido os valores constantes do Termo de Referência (ANEXO I). 

8.23. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.  

8.24. Quando todos os licitantes forem considerados inabilitados, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos envelopes.  

8.25. Todas as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação serão rubricados, 
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes legais dos 
licitantes presentes à sessão deste Pregão.  

8.26. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não 
caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, após declarado o vencedor, 
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata 
a síntese das suas razões de recorrer; 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no 
momento da sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor; 
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9.3. Caberá ao licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da citada Ata; 

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (três) 
dias úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da 
Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Avenida Borborema, quadra 22, casa 2-A, 
Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00 às 11h00 e 
14h00 às 17h00; 

9.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;  

9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;  

9.8. Não serão conhecidos os pedidos de recursos e contrarrazões interpostos por e-mail e 
aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo com as regras 
estabelecidas neste Edital; 

9.9. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e entregues 
diretamente na sala da Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Avenida 
Borborema, quadra 22, casa 2-A, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00; 

9.10. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 
consideração da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH que proferirá 
decisão definitiva;  

9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH poderá homologar este 
procedimento licitatório e determinar a contratação com o licitante vencedor. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

10.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, convocará a empresa adjudicatária para, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da assinatura do Contrato, sob pena de decair o 
direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções neste Edital. 

10.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado oficial e por escrito pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela EMSERH. 

10.3. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular no ato de 
assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo e nas condições estabelecidas, 
convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para reabertura do 
Pregão, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste 
Edital.  

10.3.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente, obedecido a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor. 

10.4. A contratação fica condicionada à consulta prévia ao Cadastro Estadual de Inadimplentes-
CEI, a fim de que seja verificada a regularidade da adjudicatária, conforme exigência do artigo 
6° da Lei Estadual n° 6.690/1996 e do artigo 5°, do Decreto Estadual n° 21.331/2005. 

10.4.1. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no Cadastro Estadual de 
Inadimplentes-CEI, a CONTRATANTE não realizará os atos previstos neste item, por 
força do disposto no artigo 7°, da Lei Estadual n° 6.690/1996 combinado com o artigo 6º, 
do Decreto Estadual n° 21.331/2005. 
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10.5. No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 
apresentar: 

10.5.1. Certidão Negativa de Débito com a Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão-CAEMA, consoante determina o Decreto Estadual nº 21.178/2005; 

10.6. Para contratar com o Estado do Maranhão, as empresas deverão ter em seu quadro de 
empregados egressos do sistema prisional, no quantitativo de acordo com o artigo 3º, da Lei 
Estadual nº 9.116/2010. 

 

11. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 

11.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o licitante adjudicado e o Estado do Maranhão, 
por intermédio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, observada a 
Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e 
demais normas pertinentes à espécie. 

11.2. Constam na minuta do Contrato (ANEXO VI) as condições e a forma de fornecimento dos 
materiais, tais como fornecimento, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos 
contratantes, fazendo o mesmo parte integrante deste Edital. 

11.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões de materiais que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do Contrato.  

11.4. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de vigência de 12 (doze 
meses), contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos termo do art. 
57, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

12.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento, conferência e atesto da Nota Fiscal, por meio de transferência bancária, e de acordo 

com as condições constantes no Processo Administrativo nº 220.565/2017/EMSERH, mediante a 

apresentação de Nota/Fatura, por parte da CONTRATADA, correspondente, de acordo com as 

demais exigências administrativas em vigor, através de depósito no BANCO: ____ - AGÊNCIA Nº 

_____ – CONTA CORRENTE Nº _____, em favor da CONTRATADA. 

  

12.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura, por 

parte da CONTRATADA e das demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua 

apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de 

pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções 

verificadas, não cabendo à CONTRATADA qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua 

única e total responsabilidade; 

 

12.3. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações idênticas àquelas constantes do 

objeto do Contrato;  

 

12.4. A Solicitação de Pagamento de que se trata, deverá ser instruída e protocolada pela 

Contratada no protocolo da SEDE da EMSERH com os seguintes documentos, no que couber: 

a) Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento); 

b) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato; 

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
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d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

h) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual; 

i) Certidão Negativa de Debito Relativa ao ISS e Imposto sobre serviço de qualquer natureza - IQN 

ou equivalente; 

j) Certidão Negativa de Divida Ativa Relativos aos Tributos ISS e TLVF ou equivalente; 

k) Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do(s) Fiscais do 

Contrato no Diário Oficial do Estado;  

l) Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e da 

Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado; 

m) Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 

n) Consulta da situação atual do contribuinte no Simples Nacional (se é optante ou não). 

o) Os documentos mencionados nos itens 3 a 10 deste Anexo podem ser substituídos, total ou 

parcialmente, por Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), 

desde que obedecido o disposto no art. 4.º do Decreto n.º 3.722/2001. 

12.5. Informações que deverão constar na nota fiscal: 

 

12.6. No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem 

de Serviço e da Unidade de Saúde; 

 

12.7. No caso de prestação de serviços, também incluir: 

 

12.7.1. As retenções na fonte e suas alíquotas.  

 

12.7.2. Alíquota do Simples Nacional. (ISS)  

 

12.7.3. Local da prestação dos Serviços.  

 

12.7.4. Código do serviço e sua descrição. 

 

12.8. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
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12.9. A Nota Fiscal e a Fatura serão atestadas pela Contratante através do Fiscal do Contrato, 

observadas as normas estabelecidas neste Contrato. As faturas/notas fiscais deverão ser 

apresentadas com intervalo mínimo de 15 (quinze) dias. 

13. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
 

13.1. A Contratada obriga-se a entregar os materiais em perfeito estado e de acordo com as 

especificações constantes neste Contrato. 

 

13.2. Os materiais deverão ser entregues no Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, localizando na 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 2508, bairro Monte Castelo São Luís – MA. No horário das 08h às 18h, em 

uma única vez. 

 

13.3. A entrega dos materiais será em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem de 

fornecimento, emitida pela EMSERH, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal, 

devidamente datado e assinado por autoridade competente. Podendo este ser prorrogado, desde que 

em comum acordo com o contratante acompanhado de solicitação por escrito justificada. 

 

13.4. A entrega dar-se a de forma definitiva.  

 

14. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

14.1. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto licitado, sujeitar-se-á o licitante vencedor à 

multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, uma vez 

comunicada oficialmente. 

14.2. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

14.3. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto desta licitação, a 

Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 5 % (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso da Contratada não 

cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se decorrente de motivo de força maior definido 

em LEI, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a 

Administração; 

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

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

14.4.  Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís (MA), capital 

do estado do Maranhão (MA). E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus 

representantes legais, assinam o presente Contrato em (03) vias iguais, perante a presença de (02) 

duas testemunhas, abaixo assinadas.    
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, 
consignados no orçamento da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em 
conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária: 21202 

Projeto Atividade: EMSERH 

Despesas: 4.3.02.03.56 – Materiais de Construções (Obras e Reformas). 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
16.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida.  
 
16.3. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá: 
 
16.3.1. Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
 
16.3.2. Anular a licitação por motivo de ilegalidade de atos essenciais, devendo ser garantido aos 
interessados o contraditório e ampla defesa, no prazo disposto no ato de anulação. 
 
16.3.3. Sanar erros ou falhas, no julgamento da habilitação de das propostas, desde que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, sempre mediante despacho 
fundamentado, devidamente registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
16.3.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
16.3.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.3.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
o Estado do Maranhão, em nenhum caso será responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.3.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente 
Edital. 
 
16.3.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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16.3.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação. 
16.3.10. A abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será 
sempre realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que 
deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio, por 
profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às 
propostas ou à documentação, e pelos representantes dos licitantes presentes. 
 
16.3.11. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em Ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 
 
16.3.12. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 
nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
16.3.13. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no 
dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 
 
16.3.14. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para 
retirada no endereço da Comissão Setorial de Licitação-CSL, até 10 (dez) dias úteis, após a 
publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pelo Pregoeiro. 
 

16.3.15. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência; 

ANEXO II Carta Credencial; 

ANEXO III 
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de 
Habilitação; 

ANEXO IV 
Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII da Constituição 
Federal de 1988; 

ANEXO V Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação; 

ANEXO VI Minuta do Contrato Administrativo. 

 

16.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Justiça Estadual da Comarca da Capital do Estado do 
Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

São Luís (MA), 08 de janeiro de 2018. 

 
 

Lauro César Costa 
Pregoeiro da EMSERH 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220565/2017-EMSERH 

ANEXO I                                                                                                                               

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO  

 

O presente Termo tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais, 

para realizar a implantação de Hortos de Fitoterapia pela Força Estadual de Saúde do 

Maranhão-FESMA).  

 

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de no mínimo, 01 (um) 

atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa forneceu ou está fornecendo produtos compatíveis com o objeto 

deste termo. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu 

CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por responsável técnico da empresa. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

 
3.1 Considerando o trabalho de ressocialização realizado com os pacientes de justiça e 

familiares através do Hospital Nina Rodrigues por meio da construção de um horto de 

plantas. 

 

3.2 Entendendo – se que uma das formas de proporcionar um retorno saudável do condenado 

é reeducando o convívio com a sociedade por meio do trabalho, aproveitando-se do 

período de cumprimento de pena para proporcionar a qualificação profissional do preso, 

para que, ao se tornar um egresso do sistema prisional, este possa encontrar um meio de 

prover seu sustento e o de sua família por meio do trabalho lícito. 

 

3.3 Assim sendo. A aprovação deste certame torna-se indispensável, há que se ressalvar que 

o uso de plantas medicinais é fator importante na evolução clínica do paciente em 

tratamento, impactando no tempo de permanência hospitalar, reduzindo as despesas ao 

sistema de saúde. 

 

4. DAS CARACTERISTICAS PARA FORNECIMENTO 
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ITEM  UND QUANTIDADE 

Tijolo Cerâmico 6 furos 9x14x19cm und 5000 

Cimento Portland CP-II sc 20 

Areia média  m³ 20 

 

5. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

 

5.1 A Contratada obriga-se a entregar os materiais em perfeito estado e de acordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

5.2 Os materiais deverão ser entregues no Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, localizando 

na Avenida Getúlio Vargas, Nº 2508, bairro Monte Castelo São Luís – MA. No horário das 

08h às 18h, em uma única vez 

 

5.3 A entrega dos materiais será em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem 

de fornecimento, emitida pela EMSERH, sempre acompanhada do respectivo documento 

fiscal, devidamente datado e assinado por autoridade competente. Podendo este ser 

prorrogado, desde que em comum acordo com o contratante acompanhado de solicitação 

por escrito justificada. 

 

5.4 A entrega dar-se a de forma definitiva.  

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 

 

6.1. As despesas decorrentes dessa contratação estarão submetidas à dotação orçamentária 

prevista para atendimento da presente finalidade, a ser informada pela EMSERH. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento, conferência e atesto, por meio de transferência bancária, e de acordo com as 
condições constantes no Termo de Referência e no Contrato, mediante a apresentação de 
Nota/Fatura, correspondente, e de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.   

 
7.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.  

 
7.3 A entrega da fatura será feita na sede administrativa da EMSERH, localizada na Avenida 

Borborema, quadra 16, Nº 25, Calhau, São Luís/MA. 
 

7.4 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço no mês subsequente ao faturado. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será 
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devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável do recebimento do bem ou 
serviço. 

 
7.5 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante depósito bancário em 

conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas todas as condições estabelecidas.  
 

7.6 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF 
nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de 
dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de 
acordo com a referida Instrução. 
 

7.7 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o 
responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da 
data de sua reapresentação. 
 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

8.1 Efetuar os pagamentos à empresa contratada, correspondente à entrega dos materiais, 

dentro das condições e prazo estipulado neste Termo. 

 

8.2 Informar à Contratada sobre qualquer irregularidade apresentada nos materiais adquiridos. 

 

8.3 Prestar informações e esclarecimentos sobre o local de entrega e armazenamento, que 

venham a ser solicitadas pela contratada. 

 

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

9.1 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à contratante, decorrentes da utilização 

dos bens de seu fornecimento. 

 

9.2 Fornecer os materiais, dentro de elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais 

apropriados, conforme Termo de Referência. 

 

9.3 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas 

por seus empregados durante a execução do serviço de entrega dos materiais, ainda que no local onde 

sejam entregues. 

 

9.4 Responder por todos os danos causados por seus empregados, voluntária ou 

involuntariamente na prestação dos serviços de entrega dos materiais contratados, até mesmo no ato 

da própria entrega, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a contratante de 

todas e quaisquer reclamações que possam surgir. 
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9.5 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, tais como: 

desembarque do material, pessoal, ferramentas, salários, impostos, transporte, alimentação e outros. 

9.6  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

 

9.7  Não sublocar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

 

9.8 Todas as despesas sejam de frete, carga, descarga e segurança dos materiais, serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. O material a ser entregue deverá ser adequadamente 

acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte. 

 

9.9 Caso as especificações técnicas dos materiais não correspondam ao exigido neste Termo de 

Referência, ou os materiais entregues apresentem defeitos, ou que sejam entregues incompletos, a 

CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a correção ou substituição 

dos mesmos, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e 

no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa 

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. A vigência do contrato terá início a partir de sua assinatura, por 90 (noventa) dias, podendo ser 

encerrado anteriormente a esse prazo caso ocorra o recebimento integral e definitivo do objeto 

contratado, observadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1  Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em 
parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços; 
 
11.2 São partes integrantes deste Termo de Referência: 
 
a) Anexo I – A: Modelo de proposta de preços.  

 

 

ANEXO I - A 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Apresento a Proposta de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de 

contratação de empresa para fornecimento de materiais, para realizar a implantação de Hortos de 

Fitoterapia pela Força Estadual de Saúde do Maranhão-FESMA, conforme especificações e condições 

gerais contidas neste Termo de Referência, já inclusos todos os custos necessários tais como 
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impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto em questão. 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
DADOS BANCÁRIOS: 

ITEM  UND QUANTIDADE 
PREÇO 

UNT TOTAL 

Tijolo Cerâmico 6 furos 9x14x19cm und 5000    

Cimento Portland CP-II sc 20    

Areia média  m³ 20    

TOTAL   R$                  -    

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _______,__ (_________________________). 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 90 dias) 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: partir da sua assinatura com término em 12 (Doze) meses. 
Data, ___de ______________de 2017. 

__________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017/EMSERH 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Pelo presente instrumento, a empresa __________________ C.N.P.J nº _________ endereço 

__________________, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui o 

Sr. __________________ Cargo __________________ inscrito no CPF sob o nº _________, portador 

do RG nº _________,residente e domiciliado em __________________, com endereço comercial na 

__________________ ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos 

inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2018 – CSL/EMSERH, podendo, formular lances, 

complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar a interposição de recursos, acordar, 

transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações, enfim, praticar todos os atos 

necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento.  

 
 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 
 

________________________ 
Representante(s) legal(is) 

 

Obs.: A carta credencial deverá ser confeccionada e apresentada em papel impresso pela 

empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017/EMSERH 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede na 

__________________, representada por seu __________________ (Cargo), __________________ 

(Nome), CI nº __________, CPF nº __________, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme dispõe a legislação. 

 
 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 
 

________________________ 
Representante(s) legal(is) 

 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 

impresso pela empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017/EMSERH 

 
ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 

 
 
 
 
 
 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede na 

____________________, representada por seu ____________________ (Cargo), 

____________________ (Nome), CI nº __________, CPF nº __________, DECLARA, para fins do 

disposto na Lei nº 8.666/93, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (Sim/Não). 

 

 
Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 

 
__________________________ 

Representante(s) legal(is) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:csl@emserh.ma.gov.br


   
 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH 

End.: Avenida Borborema, quadra 16, Casa 25, Bairro do Calhau 
São Luís – MA, CEP: 65.071-360 

Fone: (98) 3235-7333 / E-mail: csl@emserh.ma.gov.br 
PG.001/2018-EMSERH 28 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017/EMSERH 

 
ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede na 

____________________, representada por seu ____________________ (Cargo), 

____________________ (Nome), CI nº __________, CPF nº __________, DECLARA, sob as penas 

da Lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme dispõe o artigo 32, § 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 
 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 
 
 

__________________________ 
Representante(s) legal(is) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.565/2017/EMSERH 

 
ANEXO VI  

 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____/2018-DC/EMSERH. 

REF. PROCESSO Nº 220.565/2017/EMSERH. 

 

 

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE HORTOS DE 

FITOTERAPIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA 

______________. 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com 

personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 

2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. N º 22, Casa nº 02 – 

Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.519.709/0001 - 63, neste ato representada por sua 

Presidente, a Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL, brasileira, médica, casada, portadora da Cédula de 

Identidade nº 421370955 (SSP/MA) e inscrita no CPF sob nº 959.067.463-15, doravante denominada 

CONTRATANTE, de outro lado a Empresa ______, inscrita sob CNPJ nº ______, sediada na Cidade 

de ______, na Rua/Avenida ____, neste ato representada pelo Sr. (a) ______, brasileiro (a), (profissão 

___), (estado civil _____), portador (a) da Cédula de Identidade nº ____ e inscrito (a) sob CPF/MF nº 

_____, residente e domiciliado (a) na Cidade de _______, na Rua/Avenida ______, doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

220.565/2017/EMSERH, decorrente da Modalidade de Licitação ______, com fulcro no art. ____, da 

Lei nº _____, têm entre si justo e contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de 

empresa para fornecimento de materiais, para realizar a implantação de Hortos de Fitoterapia pela 

Força Estadual de Saúde do Maranhão-FESMA, de acordo com os quantitativos e especificações 

contidas no Termo de referência, na Proposta e no Edital da licitação que integram este contrato 

independentemente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERÍSTICAS PARA FORNECIMENTO: 

ITEM  UND QUANTIDADE 

Tijolo Cerâmico 6 furos 9x14x19cm und 5000 

Cimento Portland CP-II sc 20 
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Areia média  m³ 20 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA: 

3.1 A Contratada obriga-se a entregar os materiais em perfeito estado e de acordo com as 

especificações constantes neste Contrato. 

 

3.2 Os materiais deverão ser entregues no Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, localizando na 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 2508, bairro Monte Castelo São Luís – MA. No horário das 08h às 18h, em 

uma única vez. 

 

3.3 A entrega dos materiais será em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem de 

fornecimento, emitida pela EMSERH, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal, 

devidamente datado e assinado por autoridade competente. Podendo este ser prorrogado, desde que 

em comum acordo com o contratante acompanhado de solicitação por escrito justificada. 

 

3.4 A entrega dar-se a de forma definitiva.  

 

CLÁSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, 

conferência e atesto da Nota Fiscal, por meio de transferência bancária, e de acordo com as condições 

constantes no Processo Administrativo nº 220.565/2017/EMSERH, mediante a apresentação de 

Nota/Fatura, por parte da CONTRATADA, correspondente, de acordo com as demais exigências 

administrativas em vigor, através de depósito no BANCO: ____ - AGÊNCIA Nº _____ – CONTA 

CORRENTE Nº _____, em favor da CONTRATADA. 

4.2 A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura, por parte da 

CONTRATADA e das demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com 

incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual 

número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à 

CONTRATADA qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade; 

4.3. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações idênticas àquelas constantes do objeto 

do Contrato;  

4.4. A Solicitação de Pagamento de que se trata, deverá ser instruída e protocolada pela Contratada no 

protocolo da SEDE da EMSERH com os seguintes documentos, no que couber: 

a) Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento); 

b) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato; 

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

h) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual; 

i) Certidão Negativa de Debito Relativa ao ISS e Imposto sobre serviço de qualquer natureza - 

IQN ou equivalente; 

j) Certidão Negativa de Divida Ativa Relativos aos Tributos ISS e TLVF ou equivalente; 

k) Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do(s) Fiscais do 

Contrato no Diário Oficial do Estado;  

l) Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo Aditivo e 

da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado; 

m) Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 

n) Consulta da situação atual do contribuinte no Simples Nacional (se é optante ou não). 

o) Os documentos mencionados nos itens 3 a 10 deste Anexo podem ser substituídos, total ou 

parcialmente, por Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(Sicaf), desde que obedecido o disposto no art. 4.º do Decreto n.º 3.722/2001. 

4.5. Informações que deverão constar na nota fiscal: 

4.5. No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de 

Serviço e da Unidade de Saúde; 

4.6. No caso de prestação de serviços, também incluir: 

4.7.1.1. As retenções na fonte e suas alíquotas.  

4.7.1.2. Alíquota do Simples Nacional. (ISS)  

4.7.1.3. Local da prestação dos Serviços.  

4.7.1.4. Código do serviço e sua descrição. 

4.8. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

4.9. A Nota Fiscal e a Fatura serão atestadas pela Contratante através do Fiscal do Contrato, 

observadas as normas estabelecidas neste Contrato. As faturas/notas fiscais deverão ser 

apresentadas com intervalo mínimo de 15 (quinze) dias. 

 

CLÁSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1 Efetuar os pagamentos à empresa contratada, correspondente à entrega dos materiais, dentro das 

condições e prazo estipulado neste Contrato e no Termo de Referência. 
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5.2 Informar à Contratada sobre qualquer irregularidade apresentada nos materiais adquiridos. 

5.3 Prestar informações e esclarecimentos sobre o local de entrega e armazenamento, que venham a 

ser solicitadas pela contratada. 

CLÁSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à contratante, decorrentes da utilização dos 

bens de seu fornecimento. 

 

6.2 Fornecer os materiais, dentro de elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais 

apropriados, conforme o Termo de Referência e este Contrato. 

6.3  Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por 

seus empregados durante a execução do serviço de entrega dos materiais, ainda que no local onde 

sejam entregues. 

 

6.4  Responder por todos os danos causados por seus empregados, voluntária ou involuntariamente na 

prestação dos serviços de entrega dos materiais contratados, até mesmo no ato da própria entrega, 

inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a contratante de todas e quaisquer 

reclamações que possam surgir. 

 

6.5  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, tais como: 

desembarque do material, pessoal, ferramentas, salários, impostos, transporte, alimentação e outros. 

 

6.6  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

 

6.7  Não sublocar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

 

6.8  Todas as despesas sejam de frete, carga, descarga e segurança dos materiais, serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. O material a ser entregue deverá ser adequadamente 

acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte. 

 

6.9  Caso as especificações técnicas dos materiais não correspondam ao exigido neste Contrato, ou os 

materiais entregues apresentem defeitos, ou que sejam entregues incompletos, a CONTRATADA 

deverá providenciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a correção ou substituição dos mesmos, 

sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

7.1 A vigência do contrato terá início a partir de sua assinatura, por 90 (noventa) dias, podendo ser 

encerrado anteriormente a esse prazo caso ocorra o recebimento integral e definitivo do objeto 

contratado, observadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: O valor total para o objeto 

deste Contrato será de R$ ______, (______) incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e 

indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. As despesas decorrentes deste Contrato estarão 

submetidas à disponibilidade financeira prevista para atendimento da presente finalidade, a ser 

informada pela CONTRATANTE, em conformidade com as diretrizes seguintes: 
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UNIDADE GESTORA:  

PROJETO ATIVIDADE:  

NATUREZA DE DESPESA:   

 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a publicação de forma 

resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Caberá por acordo entre as 

partes objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a 

justa remuneração do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste contrato serão 

resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da 

teoria dos contratos e demais legislação pertinente à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA HABILITAÇÃO: A Contratada terá que manter durante a 

execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONSULTA DO CEI: As realizações de pagamentos e dos 

eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da Contratada ficam condicionadas a consulta 

prévia pela Administração ao Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI para verificação da situação 

da Contratada em relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6º, da 

Lei Estadual nº 6.690, datada de 11.07.1996. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, a Administração não 

realizará os atos previsto na Cláusula de Pagamento, por força do disposto no art. 7º, da Lei Estadual 

nº 6.690, de 11.07.1996. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá ser alterado 

mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, por igual período, 

observadas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: A CONTRATADA se obriga 

a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO: 

 

16.1 A Diretoria Administrativa da EMSERH indicará um fiscal que deverá acompanhar e fiscalizar a 

conformidade na realização da implantação de Hortos de Fitoterapia pela Força Estadual de Saúde do 

Maranhão-FESMA, de acordo com as especificações e quantidades contidas neste Contrato, de forma 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br


   
 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH 

End.: Avenida Borborema, quadra 16, Casa 25, Bairro do Calhau 
São Luís – MA, CEP: 65.071-360 

Fone: (98) 3235-7333 / E-mail: csl@emserh.ma.gov.br 
PG.001/2018-EMSERH 34 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um servidor designado, na forma dos arts. 

67 e 73 da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REVISÃO: Caberá revisão nos preços contratados para mais ou 

para menos, conforme o caso, quando quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou 

extinto, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

 

18.1 Em caso de atraso injustificado na execução do objeto licitado, sujeitar-se-á a CONTRATADA à 

multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, uma vez 

comunicada oficialmente. 

18.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a CONTRATADA rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 

18.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto deste Contrato, a 

Administração poderá garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA por escrito; 

b) MULTA de até 5 % (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso da 

CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se decorrente de motivo de 

força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a 

Administração; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da 

Comarca de São Luís (MA), capital do Estado do Maranhão (MA). E, por assim estarem justas e 

contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em (03) vias 

iguais, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

20.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, 

que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços. 

 

20.2 As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação, 

visando à prestação dos serviços, independente de estarem nele transcritas. 
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Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH 

End.: Avenida Borborema, quadra 16, Casa 25, Bairro do Calhau 
São Luís – MA, CEP: 65.071-360 

Fone: (98) 3235-7333 / E-mail: csl@emserh.ma.gov.br 
PG.001/2018-EMSERH 35 

São Luís (MA), _______ de __________________ de 2017. 

 

Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL 

Presidente da EMSERH 

Pela Contratante 

 

Sr. JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 

Diretor Financeiro/EMSERH 

Pela Contratante 

 

Sr. (a) ____________ 

Representante Legal 

Pela Contratada 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ___________________________           Nome: ____________________________ 

CPF Nº: __________________________          CPF Nº: ____________________________ 
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