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CSL / EMSERH 
 

Folha: ______________ 
 
Proc. 65.136/2017EMSERH 
 

Rubrica: ____________ 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

MINUTA DE EDITAL 
 
 

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 a Pregoeira e a Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH 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. 007/2018-CSL/EMSERH, cujos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
serão recebidos pela Pregoeira no dia 08 de fevereiro de 2017, às 09h30min, conforme endereço 
indicado no edital. 

 
São Luis, __ de _______de 2017. 

 
___________________________________ 

Assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO Nº 65.136/2017 – EMSERH 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de água potável transportada por meio de carros-
pipa, para atender às necessidades das Unidades de Saúde 
atendidas pela EMSERH. 

  
 
ORGÃO LICITADOR: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES 
 
END.: Avenida Borborema quadra 16, nº 25, bairro Calhau – São 
Luís - MA  
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de fevereiro de 2017 
 
 
HORA: 09h30min.  
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Auditório da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, localizada na 

Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau, nesta Capital. 

 
 
PREGOEIRA: KELLEN BIANKA AIRES DA COSTA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, neste ato designada EMSERH, através da 
Pregoeira que este subscreve, designada pela Portaria nº 001, de 03 de janeiro de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de janeiro de 2018, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de água potável transportada por meio de carros-pipa, para atender às 
necessidades das Unidades de Saúde atendidas pela EMSERH, conforme descrito neste Edital e 
seus anexos. 
 
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e da Lei Estadual n° 10.403, 
de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 
 
O Pregão terá início o dia 08 de fevereiro de 2017, às 9h30min, no Auditório da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, situada na Av. Borborema, quadra 16, nº 25, 
Bairro do Calhau, nesta Capital, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes 
contendo a proposta comercial e documentos de habilitação. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de água potável transportada por meio de carros-pipa para atender às 
necessidades das Unidades de Saúde atendidas pela EMSERH, conforme 
especificações, condições gerais contidas neste Termo. 

1.2. O valor para esta licitação foi estimado em R$ 400.200,00 (quatrocentos mil e duzentos 
reais), conforme Planilha Orçamentária, ANEXO V deste Edital. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
2.1. Os licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital, 

podendo qualquer interessado acompanhar seu desenvolvimento, desde que não interfira 
de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

2.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 

2.3. As exigências previstas no Termo de Referência (Anexo I) e seus anexos, não elencadas 
no item 7.1 para a aceitabilidade de proposta de preço, e no item 8 para a habilitação do 
licitante, deste edital, não serão levadas a efeito para fins de licitação, podendo o setor 
interessado solicitar-lhes o cumprimento como condição de contratação. 

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

2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Pregoeira, em contrário. 

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

2.7. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 
da contratação. 

2.8. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página 
www.emserh.ma.gov.br ou na sede da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH, situada na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, bairro Calhau, São Luís/MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
onde poderão ser consultados gratuitamente. 

 
2.8.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados na 

página www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 
2.8.2. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá estar ciente da necessidade de acompanhamento, 

na página www.emserh.ma.gov.br de eventuais notificações e comunicações. 
 

2.9. Ao adquirir cópia do Edital, o interessado deverá cadastrar o nome da empresa, nº CNPJ, 
endereço em que receberá notificação, fone, fax, e-mail e celular, se houver, nome do 
responsável da empresa, e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de 
reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

2.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
na EMSERH. 

2.11. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto 
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

2.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro 2006 e suas alterações, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, e da Lei Estadual n° 
10.403, de 29 de dezembro de 2015 e subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e demais normas 
pertinentes à espécie. 

 
2.13. É facultado a Pregoeira: 

 
a) É facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar 

amostras para fins de aceitação da proposta de preços dos licitantes vencedores na fase de 
lance e/ou parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da EMSERH, para 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta/documentação. 
Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

b) 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. 

c) Relevar omissões puramente formais observadas na Documentação e na Proposta, desde 
que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação. 

d) Negociar em qualquer momento da Licitação os preços e condições da Proposta, visando 
aumentar as vantagens em favor da EMSERH, não podendo, porém, alterar o objeto ou 
condições de classificação e habilitação. 

e) Controlar o uso de celulares, pagers e outros meios de comunicação dos licitantes 
presentes na sessão. 

f) Se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2º e 3º 
lugares, caso não seja vencedor o proponente de menor preço. 
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g) Delegar aos membros da Equipe de Apoio atribuições pertinentes ao processo. 
h) Suspender os trabalhos das Sessões Públicas para análise de documentos, diligências e 

julgamento das propostas. 
i) Adiar a Sessão Pública de abertura do certame por razões administrativas e ainda modificar 

o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da 
Proposta. 

j) Em qualquer fase da licitação, adiar sessões, assim como suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos em 
Ata circunstanciada da Sessão. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e 
requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:  
 

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

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

c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da 

EMSERH; 
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a EMSERH, conforme art. 

87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 
f) impedidas de licitar e contratar com a EMSERH, conforme art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
i) 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; 

j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
k) cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União, nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, 
na Vigésima Vara do Trabalho de Brasília – DF. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 

 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado 

dos envelopes n°s 01- Proposta de Preços e 02 – Documentos de Habilitação:  
 

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta 
Credencial (Anexo II), no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
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preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes a este Pregão;  

 
b.1) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (Anexo II) deverão estar 

acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a 
outorga, dentre os indicados na alínea "a"; 

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (Anexo II) deverão, 
obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos 
responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de 
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua 
representatividade.  

 
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 

representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 
d) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME, EPP e MEI, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempresário individual, respectivamente, e que está apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
2006, e suas alterações; 

 
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou 

cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CSL/EMSERH, 
ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial. Somente serão aceitas cópias legíveis.  

4.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão 
pública do Pregão.  

 
a) Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta 

escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  
 
4.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos 

novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
4.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como 

de um mesmo representante para mais de uma empresa.  
4.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pela Pregoeira, a cada Sessão Pública 

realizada, sendo possível o credenciamento de novo representante. 
4.7. Encerrado o credenciamento e iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas de 

preços, o ingresso de licitantes ao recinto será permitido apenas ao interessado assistir a 
sessão, sem perturbar os trabalhos, não sendo mais admitidos, a partir desse momento, 
novas propostas/licitantes. 

4.8. Falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos concernentes 
à licitação em nome da empresa licitante e, no caso específico de pregão presencial, 
de participar da etapa de lances verbais, mas não de participar das sessões públicas 
de abertura dos envelopes. 

4.9. No ato da entrega dos documentos de Credenciamento, os licitantes deverão apresentar, 
em separado, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, no modelo 
do Anexo III deste Edital. 

 
a) A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo 

III) impossibilitará o representante de praticar atos concernentes à licitação em nome da 
empresa licitante e, no caso específico de pregão presencial, de participar da etapa de 
lances verbais, mas não de participar das sessões públicas de abertura dos envelopes. 
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5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 

5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, diretamente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL 
da EMSERH ou enviados por e-mail (csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br), em dias úteis e em horários de expediente, 08h00min 
às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 
 

a) Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em 

conformidade com o § 1º do Art. 12 do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. 
 

5.2. Os prazos para impugnação do Edital e pedido de esclarecimento determinados neste Edital 
são decadenciais, portanto se formulados fora dos prazos estabelecidos serão considerados 
intempestivos. 

5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, conforme § 3o do art. 41 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
5.3.1. Caso as Impugnações sejam encaminhadas por e-mail o interessado obriga-se no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar na CSL/EMSERH o documento 
original, sob condição de ser desconsiderado seu pedido. 

5.3.2. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizados na página EMSERH, 
www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 

 
a) Ao acessar o Edital no site da EMSERH, o interessado estará ciente da necessidade de 

acompanhamento, na pagina www.emserh.ma.gov.br, de eventuais alterações, 
notificações e comunicações. 

b) A EMSERH notificará somente os interessados que informaram a retirada do Edital 
na sede da EMSERH ou via e-mail. 

 
5.4. A Pregoeira para resposta às impugnações formuladas ou aos pedidos de esclarecimentos 

recebidos poderá auxiliar-se do apoio do setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da EMSERH. 

 
a) Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à EMSERH poderá na 

sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento até ulterior 
deliberação cuja nova data para a realização do certame, será divulgada pelo mesmo 
instrumento em que se deu aquela do texto original. 

 
5.5. 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. 

5.6. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e a Pregoeira, 
sua Equipe de Apoio e demais servidores da CSL/EMSERH. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, 

dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente 
fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº. 01 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Pregão Presencial nº 007/2018-CSL/EMSERH 

Data: 08/02/2018 - Hora: 09h30min. 

Razão Social da Empresa Licitante 

 

 

ENVELOPE Nº. 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Pregão Presencial nº 007/2018-CSL/EMSERH 

Data: 08/02/2018 - Hora: 09h30min. 

Razão Social da Empresa Licitante 

 

 
6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.  
6.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile e internet. 

 
6.3.1. Pelo disposto no item 6.3, só serão aceitas propostas apresentadas em sessão pública, 

por portador identificável por seus documentos pessoais. 
 
6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

será rubricado pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes credenciados das 
licitantes.  

6.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia 
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da EMSERH, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.6. Solicita-se aos licitantes que apresentem sua proposta de preços e documentos de 
habilitação na ordem estabelecida no edital para facilitar a análise da Pregoeira. 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser preenchida pelo licitante em uma via, em papel timbrado da 
Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 
pelo representante legal do licitante proponente, apresentada no ENVELOPE Nº 01, com o 
modelo da Carta Proposta, ANEXO IV deste Edital, contendo os elementos e informações 
seguintes: 
 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, 
bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente 
para fins de pagamento; 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de 
Identidade e cargo na empresa; 

c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 
d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em algarismo e 

total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 
algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e 
todas as despesas incidentes, essenciais para a entrega dos materiais objeto deste Pregão; 

e) Indicação do prazo de validade da Proposta não podendo este ser inferior a 90 (noventa) 
dias da data de sua entrega, em conformidade com a previsão legal do art. 6º da Lei Federal 
nº 10520/02. 

f) Prazo de início da execução dos serviços: O fornecimento se iniciará 10 (dez) dias 

corridos, contados da assinatura do Contrato, conforme subitem 8.2. do Termo de 
Referência. 

g) Local de execução: O local de execução dos serviços será indicado na ordem de serviços, 
conforme Anexo B - Locais de Entrega do Termo de Referência. 

h) Indicação do prazo da vigência: O prazo de vigência do contrato, que terá início na data da 
sua assinatura, será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57, II 
da Lei 8.666/1993, conforme subitem 13.1 do Termo de Referência. 
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7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 

indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Pregão.  

 
7.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a EMSERH, nem poderá 
onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a EMSERH. 

7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 
desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não 
deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem 
ônus adicionais.  

 
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação 

a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas 
que serão avaliadas pela Pregoeira. 

7.4. 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.  

 
7.4.1. A Pregoeira poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 

valor unitário ou em dado predominante da proposta que permita inferir a informação 
correta. 

 
7.5. Caso os prazos de validade da proposta, prazo de entrega, prazo de execução dos 

serviços e local de entrega/execução sejam omitidos da Proposta de Preços, a Pregoeira 
entenderá como sendo iguais aos previstos no item 7.1, respectivamente, alíneas “e”, “f”, 
“g” e “h”.  

7.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  

7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de propriedade da própria 
licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 
7.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 
7.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fatos supervenientes e aceitos pela Pregoeira.  
 

7.11.1. Não será possível desistir da oferta/proposta (Acórdão TCU n° 3.261/2014 – 
Plenário); 
 

7.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas no 
item 14 deste Edital. 

7.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da 
proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a 
Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 90 (noventa) 
dias consecutivos. 
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8. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES  
 

8.1. Para a Habilitação as licitantes, inclusive as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte – EPP e Microempreendedor Individual - MEI, deverão apresentar a Documentação 
de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no 
fecho, identificado conforme o indicado no item 6.1, observada também a norma 
estabelecida no item 6.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes a: 

 
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28, Lei Federal nº 8.666/93) 

 
a) Cédula de identidade dos sócios e/ou do empresário individual; 
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência;  

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
8.1.2. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 29, Lei Federal nº 

8.666/93) 
 

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

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, 
mediante a: 
 
d1) Certidão Negativa de Débitos - CND; 
d2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa - CNDA. 
d3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “f” 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, observado o disposto no item 8.3. 
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – 
Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a: 
 
e1) Certidão Negativa de Débitos; 
e2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
e3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “g” 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, observado o disposto no item 8.3. 

 
a) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através 

de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
c) 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, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso 
V, da Lei federal nº 8.666/93, no modelo do ANEXO V. 

 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30, Lei Federal nº 8.666/93) 

 
a) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante executou ou executa serviços 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 seus sócios, 
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função, conforme subitem 6.1 do 
Termo de Referência; 

b) Deverá apresentar Alvará (Licença/ Atestado/ Cadastro) Sanitário atualizado, expedido 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Portaria 
2.914, de 12 de dezembro de 2011 (Dispõe sobre o os procedimentos de controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade – 
Ministério da Saúde); Lei Federal 8.723/93 (Dispõe sobre redução de emissão de 
poluentes em veículos) Resolução CONAMA nº 16/93, Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) 

c) A Contratada deverá apresentar licença de autorização (Certificação) emitida pela 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ateste a qualidade da água 
para consumo humana, além de estar devidamente certificada pela Vigilância Sanitária 
do município em que esteja sediada, atestando a sua qualidade.  
 

8.1.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (Art. 31, Lei Federal nº 8.666/93) 
 

8.1.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado 
do Exercício – DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que 
comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes: 

 
a1)  A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 

através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados 
deverão estar de acordo com os valores estabelecidos: 
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a2) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua 
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital 
Social e/ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
contratação admitidas à atualização para a data de apresentação da proposta através de 
índices oficiais. 
 

8.1.4.2. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura; 

8.1.4.3. Serão considerados aceitos como na “forma da lei” o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI acompanhada 
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; 

e) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante 
para as sociedades simples. 

f) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo 
Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do 
recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos 
da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 
1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016. 

 
8.1.4.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital 
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 
arquivado. 

8.1.4.5. 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 da 
proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 
8.1.5. 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. 

 
a1) Quando tratar-se de empresas de outros estados, a Certidão Simplificada ou 

Certidão Especifica deverá ser emitida pela Junta Comercial da sede da Licitante 
para fins de comprovação de que a empresa é ME, MEI ou EPP nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006 emitida dentro do corrente ano.  

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

Central Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida 
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Senador Vitorino Freire, nº 26-D, Sala 05, Viva Cidadão – Unidade Praia Grande – Projeto 
Reviver, CEP: 65010-650 – São Luís/MA, ou de outro órgão da Administração Pública 
Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos itens 8.1.1 e 
8.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado 
da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação (ANEXO VI). 

 
8.2.1. O Certificado de Registro Cadastral – CRC deve exibir a situação e os dados 

cadastrais da empresa, seja no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a 
exemplo da Declaração que complementa o CRC/SICAF. 

 
8.3. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 

necessários à habilitação.  
8.4. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo 

administrativo e não será devolvida à licitante. 
8.5. 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 os materiais objeto da presente licitação, com exceção da: 

 
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica; 
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da 
sede da pessoa jurídica. 

 
8.6. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pela 

própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou 
do seu representante legal.  

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

8.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.  
8.9. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
9. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

 
9.1. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, após credenciamento realizado conforme 

item 4 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.  
9.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope contendo 

os Documentos de Habilitação serão rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os 
representantes credenciados das licitantes. 

9.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preços e a verificação sumária 
de sua conformidade, serão selecionados para a fase de lances as licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente 
à de menor preço. 

9.4. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer 
que sejam os valores ofertados nas propostas escritas. 

9.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase lance, 
serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se 
sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 

9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
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9.6. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os 
últimos, independentemente de consulta à licitante. 

9.7. Será dada oportunidade às licitantes selecionados, conforme itens anteriores, para, 
individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva, 
em valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de 
maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.8. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado.  
 

9.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, 
sem prejuízo do disposto no item 9.2, alínea “a”  

 

9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das Propostas. 

9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
9.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

9.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma declina do 
seu direito a lance 

 

9.13. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa e de empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor 
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas 
proponentes ser convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer 
uma única e última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

 

9.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem 
classificada não ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno 
porte. 

 

9.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, a Pregoeira procederá à abertura do 
envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para 
verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 

9.15. 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.  

 
9.15.1. 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, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

9.15.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa, 
sem prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à Administração convocar 
as licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de 
preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas 
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 9.13.  

9.15.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente classificada 
em primeiro lugar.  
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9.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, observado o 
disposto no item 9.13 deste edital, e procedendo à habilitação da proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto do certame. 

9.17. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a 
Pregoeira poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação. 

9.18. Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, 
deverá ser protocolada na Comissão Setorial de Licitação da EMSERH, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata. 

9.19. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, a Pregoeira 
encaminhará a licitação para homologação, logo após a apresentação da Proposta de 
Preço indicada no item 9.18. 

9.20. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a homologação dar-se-á 
após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 
 

9.21. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) não atenderem às exigências deste Edital; 
b) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
c) com valor unitário do item/lote superior ao limite estabelecido no Termo de Referência 

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. 

 
9.22. Caso entenda que o preço é inexequível a Pregoeira deverá, antes de desclassificar a 

oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, 
através de: 

 
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;  
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  
 

9.23. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Pregoeira e que não demonstre 
posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela não 
manutenção da proposta.  

9.24. Confirmada a inexequibilidade a Pregoeira poderá reabrir a licitação convocando sessão 
pública para dar continuidade ao certame. 

9.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos componentes da Equipe de 
Apoio e pelos representantes presentes. 

 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Encerrado o julgamento e declarado(s) o(s) vencedor(es), os licitantes poderão manifestar o 
interesse em recorrer, devendo a manifestação ser imediata expressa e motivada, sob pena 
de decadência do direito de recorrer, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de 
recorrer. 
 

10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do 
objeto à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s). 

10.1.2. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais 
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licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - 
CSL, localizada na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – 
São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
18h00min; 

10.1.3. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração do Presidente da EMSERH, que proferirá decisão 
definitiva. 

10.1.4. Após julgamento do Recurso, o objeto será adjudicado pela Pregoeira, ao licitante 
vencedor e homologada a licitação pelo Presidente da EMSERH, encaminhando-se os 
autos para a contratação. 

10.1.5. O julgamento do Recurso será comunicado a todos os Recorrentes e demais licitantes, 
sendo ainda disponibilizado no site da EMSERH “www.emserh.ma.gov.br” para 
conhecimento de todos. 

10.1.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Presidente da EMSERH. 

11.2. A homologação deste Pregão compete a Presidente da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares – EMSERH. 

11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens e/ou lotes. 
 

12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

12.1. A EMSERH se reserva ao direito de, com base no art. 49 Lei 8.666/93, revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado 
em Parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla 
defesa, nos prazos estabelecidos nos referidos atos. 

12.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Nulidade e Revogação do 
processo licitatório, ressalvada a hipótese prevista na Lei 8.666/93. 

12.3. O Presidente da EMSERH poderá ainda declarar extinto o processo licitatório quando 
exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado 
por fato superveniente, assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla 
defesa. 

12.4. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
EMSERH. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 
 

13.1. Homologado o resultado deste Pregão, a EMSERH convocará o licitante vencedor para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Instrumento Contratual (Anexo VI), sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93; 

 
13.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela EMSERH; 

13.1.2. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente 
habilitado; 

 

13.2. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
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necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem 
como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de 
habilitação exigida na licitação. 

13.3. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o Contrato ou instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no item 16 deste Edital; 

13.4. A contratação fica condicionada à consulta prévia pela EMSERH ao Cadastro Estadual de 
Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de julho 
de 1996; 

13.5. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 
apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005; 

13.6. No ato da assinatura do contrato, convênio ou concessão, a Administração Pública deverá 
consultar o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 
análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, 
certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica de direito privado 
interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 
2017, que alterou o parágrafo único da Lei estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013. 

13.7. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar o Alvará de 
Localização e Funcionamento da sede da licitante, consoante recomendação da Auditoria 
Interna da EMSERH. 
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Ordem de 
Fornecimento/Serviço ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada 
e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-
se o proponente desistente às seguintes penalidades: 
 

14.1.1  impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 

14.1.2  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 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a EMSERH, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

14.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 
EMSERH poderá, conforme previsto no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, garantida a prévia defesa e contraditório, aplicar à licitante vencedora as seguintes 
sanções: 
 

14.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

14.3.2. 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; 

14.3.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
esta Empresa Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

14.4. A sanção de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as de advertência, suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Administração da EMSERH, declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

14.5. O valor da multa será descontado do pagamento devido à Contratada ou da garantia 
contratual, devendo neste caso ser complementada mantendo o percentual estabelecido.  

14.6. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiará a Contratada para que esta 
recolha aos cofres do Estado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do 
recebimento da correspondência, o valor correspondente à multa aplicada, devendo 
apresentar ao Contratante cópia autenticada do respectivo comprovante. Caso o 
recolhimento não seja efetuado, o valor correspondente à multa aplicada será cobrado 
judicialmente. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

15.1. A despesa com a presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias de 
acordo com a seguinte classificação:  
Unidade Orçamentária: 21202 
Unidade: EMSERH 
Despesas: 4.3.02.02.03 – Água e Esgoto 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.2. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia 
da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

16.3. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO  A MODELO DE PORPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO  B LOCAIS DE ENTREGA 

ANEXO II MODELO CARTA CREDENCIAL 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV MODELO CARTA PROPOSTA 

ANEXO V PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

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

ANEXO VIII MINUTA DO CONTRATO 

 
 

São Luís (MA), 17 de janeiro de 2018. 
 
 
 

Kellen Bianka Aires da Costa 
Pregoeira da EMSERH 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 DO OBJETO 

 

1. 1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de água potável 

transportada por meio de carros-pipa, para atender às necessidades das Unidades de 

Saúde atendidas pela EMSERH. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

 

Instituição: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH) 

Endereço: Avenida Borborema, Quadra 16, Casa 25, Calhau 

CEP: 65071-360 

Cidade: São Luís      Estado: Maranhão 

CNPJ: 18.519.709/0001-63     Telefone: (98) 3235-7333 

 

Solicitante: Gerência de Engenharia e Manutenção 

Presidente: Ianik Rafaela Lima Leal 

 

3 DA JUSTIFICATIVA 

 
3.1  A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, empresa pública criada pela Lei Estadual nº 

9.732, de 9 de dezembro de 2012 tem por finalidade precípua a prestação de serviços gratuitos de 

assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à 

comunidade, assim como prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão.  

3.2 Nesse diapasão, dentre as competências elencadas no art. 4º do dispositivo legal supracitado, 

destaca-se a administração das unidades de saúde estaduais, bem como a prestação de serviços 

gratuitos de assistência médico- hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio logístico e terapêutico 

a comunidade, bem como prestar apoio às instituição de ensino, pesquisa e extensão e outras 

atividades atinentes às suas finalidades, conforme previsão legislativa pertinente.  

3.3 Considerando a deficiência no abastecimento de água nas cidades das região metropolitana, que 

se agrava ainda mais face a precariedade do sistema de abastecimento, e o nítido crescimento 

populacional, que são fatores que contribuem diretamente para falta de água nesses munícipios, e 

acabam por gerar impactos significativos para a população.  
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3.4 Considerando a constantes interrupções feitas pelas concessionárias públicas que respondem 

pelo serviço de abastecimento de água nos prédios que sediam as Unidades de Saúde, além da 

precariedade e alternatividade do serviço. 

3.5 Considerando a necessidade imediata das Unidades de Saúde em adquirirem a prestação desse 

serviço de modo ininterrupto, garantindo assim a continuidade e eficiente execução dos serviços à 

população. 

3.6 Considerando a inexistência dos poços artesianos nestas Unidades, e a inerente necessidade de 

se realizar a assepsia dos locais, sendo a água elemento essencial e imprescindível para manutenção 

de um ambiente limpo e arejado e que atenda a padrões básicos de higiene e saneamento do meio, a 

fim de proporcionar um atendimento digno à população.  

3.7 Assim, a contratação dos serviços aqui descritos se justifica frente a necessidade permanente 

desse precioso líquido, que além de suprir a demanda existente, tem como finalidade a manutenção de 

um ambiente em condições adequadas tanto para os servidores quando para os usuários e visitantes 

das Unidades descritas no presente termo.  

 

4 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1. Serviço de fornecimento de Água Potável.  

4.2. Meio de transporte para execução do serviço: Caminhão pipa com tanque de aço inoxidável com 

capacidade mínima para transportar 16.000 (dezesseis mil) litros de água potável. 

4.3. O quantitativo a ser fornecido será de um total de 184 (cento e oitenta e quatro) “carradas”, por 

mês, e um total de 2.208 ( dois mil duzentos e oito) “carradas”, por ano, para atender a demanda das 

Unidades de Saúde e a sede da EMSERH, durante 12(doze) meses. 

 

5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

5.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, e aptidão para 

o desempenho da atividade pertinente e compatível como o objeto deste Termo de Referência, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 

executou/executa serviços compatíveis com o objeto deste certame, contendo o nome da empresa, o 

endereço, nome do profissional responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos 

serviços realizados. 

 



 

PP 007/2018-CSL/EMSERH  
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 

AV. Borborema quadra 16, nº 25 – bairro Calhau  CEP: 65.071-360 
Fone: (98) 3235-7333 E-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Site: www.emserh.ma.gov.bvr 
 Página 21 

 

CSL / EMSERH 
 

Folha: ______________ 
 
Proc. 65.136/2017EMSERH 
 

Rubrica: ____________ 

5.2. Deverá apresentar Alvará (Licença/ Atestado/ Cadastro) Sanitário atualizado, expedido pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA , Portaria 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011 ( Dispõe sobre o os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de portabilidade – Ministério da Saúde) ; Lei Federal 8.723/93 ( 

Dispõe sobre redução de emissão de poluentes em veículos) Resolução CONAMA nº 16/93, Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

5.3. A Contratada deverá apresentar licença de autorização (Certificação) emitida pela ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ateste a qualidade da água para consumo humana, além 

de estar devidamente certificada pela Vigilância Sanitária do município em que esteja sediada, 

atestando a sua qualidade. 

 

6 DOS VEÍCULOS E DAS CONDIÇÕES DOS TRANSPORTES  

6.1 Os veículos utilizados para o transporte de Água deverão estar equipados com tanque (reservatório) 

em aço inoxidável, hermeticamente fechado, sem vazamentos, com capacidade mínima de 16.000 

(dezesseis mil) litros, equipado com um conjunto de moto-bomba e mangueira, com faces internas lisas 

e impermeáveis, protegidas contra produtos químicos utilizados na desinfeção de rotina, sem pontos de 

ferrugem, e de uso exclusivo para o transporte de água potável.  

6.2 A parte externa do reservatório deverá apresentar-se em perfeitas condições, sem perfurações, 

vazamentos, amassados e pontos de ferrugem.  

6.3 Abertura para enchimento deve ser dotada de tampa com borracha de vedação, torneira para a 

saída da água do tanque com vedação que impeça a entrada de impurezas. 

6.4 A mangueira de captação e distribuição deverão estar em perfeito estado de uso, devendo ficar 

armazenada de forma suspensa, quando fora de uso, com as extremidades vedadas.  

6.5 O veículo deverá estar devidamente identificado com a nomenclatura ÁGUA POTÁVEL, nome da 

empresa e capacidade do tanque visível.  

6.7 Ficará a critério da Contratante rejeitar, por meio de seu Fiscal, a qualquer momento os carros-pipas 

que não atendam as condições mínimas exigidas para o transporte da água, cabendo a substituição 

imediata. 

6.8 É de responsabilidade exclusiva da Contratada todos os ônus e responsabilidade referente aos 

veículos que realizam o transporte da água, tais como: não regularização veicular, acidentes de 

trânsito, incidentes, colisões, quebra de peças e demais situações que se caracterizem como fatores 

impeditivos para a prestação dos serviços objeto do presente Termo. 
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7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros linguísticos ou 

rasuras, que identifique a Contratada, sendo assinada por responsável legal ou por pessoa legalmente 

habilitada a fazê-lo em nome da Contratada.  

7.2  A licitante deverá apresentar devidamente preenchida e assinada a Proposta de Preços, conforme 

modelo presente no ANEXO I deste Termo.  

7.3 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Termo.  

7.4 A empresa contratada deverá considerar no valor total de sua proposta comercial todas as 

despesas diretas e indiretas para o fornecimento do serviço objeto do presente Termo de Referência. 

7.5 As propostas deverão ser apresentadas discriminando os valores unitários e totais, sendo 

consideradas válidas as que forem apresentadas com valores até duas casas decimais. Para tanto, a 

empresa licitante deverá considerar a quantidade estimada, conforme estimativa neste Termo. 

 

8 DA QUANTIDADE, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

8. 1 A quantidade a ser fornecida será de 2.208 (dois mil duzentos e oito) carradas de Água Potável por 

meio de caminhão pipa com capacidade mínima de 16.000 (dezesseis mil) litros, a fim de atender a 

demandas das Unidades de Saúde e da Sede da EMSERH, pelo período de 12 (doze) meses.  

8.2 O fornecimento se iniciará 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato. 

8.3 A Contratada deverá efetuar o fornecimento da Água Potável, mediante solicitação que se dará via 

telefone, pela Contratante através de Requisição de Fornecimento que será encaminhada por e-mail ou 

outro meio de comunicação cabível.   

8.4 O atendimento da demanda deverá ser em até 3(três) horas, contadas a partir do momento da 

solicitação.  

8.5 O fornecimento deverá ser feito de segunda à sexta feira, no horário compreendido entre 8h ás 

12h e das 14h às 18h.  

8.6 Os locais de entrega serão os já especificados na descrição e se darão de acordo com a 

demanda de cada Unidade, respeitando o limite de mensal de cada Unidade.  

8.7 Deverá constar na requisição a quantidade de “carradas” solicitadas, o local de entrega, bem 

como a matrícula e assinatura do responsável pelo recebimento.  

8.8 Ao chegar ao local de entrega a Contratada deverá procurar o fiscal do Contrato e, caso este 

esteja ausente, o fiscal suplente será o responsável pela solicitação, cabendo a ele a emissão do 

documento de recebimento do serviço.  

8.9 A cada fornecimento a Contratada deverá emitir um recibo em papel timbrado da empresa 

especificando o número da nota de entrega, que deverá ser subsequente, a data da entrega, o 
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endereço e o CNPJ do Contratante, a quantidade de “carradas” fornecidas, o preço unitário e o preço 

total do serviço, sem erros ou rasuras. 

8.10  O procedimento de descarregamento nos reservatórios das Unidades da Contratante serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, que providenciará todos os equipamentos e mão de obra 

necessária. 

8.11 Observado o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/1993 objeto desta contratação será 

realizado da seguinte forma:  

a) Provisoriamente no momento da entrega após a verificação da conformidade com as 

especificações;  

b) Definitivamente No prazo de até 24(vinte e quatro) horas da verificação da qualidade e quantidade 

da água e consequente aceitação.  

8.12 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido provisoriamente, será 

lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser 

recolhido e o fornecedor terá prazo de 02 (duas) horas para providenciar a substituição da água, a partir 

da comunicação oficial, sem qualquer custo adicional para a Contratante.  

8.13 Caso a substituição não ocorra no prazo de incorrendo em atraso na entrega e sujeita à 

aplicação das sanções previstas.  

8.14 O aceite do produto no reservatório da Contratante não exclui uma posterior responsabilização 

civil da Contrata em decorrência de qualquer tipo de vicio de quantidade oi qualidade do produto 

fornecido.  

 

9 DAS ESPECÍFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS A ÁGUA A SER FORNECIDA  

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E ORGANOLÉPTICAS PARÂMETRO ACEITÁVEIS 

COR APARENTE INCOLOR 

TURVAÇÃO AUSENTE 

SABOR ÍSIPIDO 

ODOR INODORO 

CONDUTIVIDADE INFERIOR A 100 µS 

MICROBIOLÓGICAS AUSENTE 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE 

TEOR MÍNIMO DE CLORO RESIDUAL 0.5 mg/litro 

.  

10 DA SUSTENTABILIDADE   

 

11.1 Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser 

adotadas práticas de sustentabilidade na execução do serviço, tais como: 
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a) Utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 

às classificação e especificações determinadas pela ANVISA;  

b) Adotar medidas que evitem o desperdício de água tratada, de acordo com as diretrizes instituídas no 

Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;  

c) Observar as diretrizes presentes na Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;  

d) Fornecer aos seus empregados os equipamentos de EPI, necessário para a correta execução do 

serviço; 

e) Realizar um programa interno de treinamento de seus colaboradores, nos três primeiros meses de 

execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de 

produção de resíduos sólidos, de acordo com as normas ambientais vigentes;  

f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação 

às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será precedida pela coleta 

seletiva do papel para a reciclagem, quando couber, nos termo da IN/MARE nº 6, de 3 DE NOVEMBRO 

DE 1995 E DO Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;  

g) Respeitas as Normas Brasileira – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

sobre resíduos sólidos.  

h) Manter à disposição do Contratante um relatório sobre impactos ambientais provocados em 

decorrência das obras e serviços implantados; as ações adotadas para mitigar ou compensar os efeitos 

dos impactos ambientais provocados; os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de 

mitigação e compensação.  

11.2 A CONTRATADA é responsável pela obtenção das licenças ambientais necessárias à execução 

das obras destinadas ao cumprimento dos serviços.  

11.3 A CONTRATADA deve dar preferência ao uso de tecnologias adequadas e conhecidas a fim de 

reduzir os níveis de ruídos, em virtude de tratar-se de abastecimento de Unidade de Saúde. 

 

11 DOS OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO 

 

12.1 A execução dos serviços deverá obedecer às legislações vigentes para a entrega de água potável 

por meio de carros-pipa, a Resolução conjunta SES/ SERHS/ SMA-3 de 24 de junho de 2006 que 

dispõe sobre os procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas 

de abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos.  

12.2   A água fornecidas deverá atender aos padrões mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/l, em 

cada carga, obedecendo os padrões de potabilidade ideal para consumo humano; e a carroceria do 

carro pipa deve estar sempre em ótimo estado de conservação, sem presença de ferrugem no tangue 

tanto na parte externa quanto na parte interna, evitando vazamentos, amassados ou perfurações.  



 

PP 007/2018-CSL/EMSERH  
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 

AV. Borborema quadra 16, nº 25 – bairro Calhau  CEP: 65.071-360 
Fone: (98) 3235-7333 E-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Site: www.emserh.ma.gov.bvr 
 Página 25 

 

CSL / EMSERH 
 

Folha: ______________ 
 
Proc. 65.136/2017EMSERH 
 

Rubrica: ____________ 

12.3 A realização do fornecimentos do serviço está condicionada à solicitada pelo responsável de cada 

unidade à Contratada, que terá um prazo para cumprimento do fornecimento de água nos carros-pipa  

até a respectiva unidade em no máximo 3(três) horas, contadas a partir da solicitação do Fiscal do 

Contrato conforme a demanda.  

12.4 Durante a execução dos serviços, o motorista (pipeiro) deverá estar devidamente habilitado 

(Categoria C ou D) e munido da autorização de funcionamento do veículo (carro pipa) exclusivo para 

transporte de água potável, bem como os controles de cloro residual livre da água transportada, 

quantidade de água comercializada, laudo emitido pela Empresa fornecedora da água potável, 

conforme a Portaria M.S nº 2914/2011, nome do técnico responsável, e ainda os dados referentes à 

higienização de cada veículo, data de lavagem, produto químico e concentração utilizada e tempo de 

contato. 

12.5 Quando da execução dos procedimentos dos serviço, a CONTRATADA deverá manter os 

dispositivos de introdução e retirada de água (equipamentos de sucção, mangueiras, torneira, válvulas, 

etc. ) em perfeito estado de conservação, devendo a abertura para enchimento ser dotado de tampa 

com borracha de vedação e presilha de fechamento; a torneira para saída de água do tanque deve ser 

vedada e impedir a entrada de sujeiras e insetos; O tanque deverá ser, preferencialmente, de aço inox 

ou revestido de produto anticorrosivo, não tóxico e, quando apresentar pintura, esta deverá ser de tinta 

própria para alimentos, que não altere a qualidade da água. 

12.6 Não será permitido o transporte de água para consumo em tanques reaproveitados ou utilizados 

ao mesmo tempo para o transporte de quaisquer outros produtos inclusive água para dessedentação de 

animais, ou água para jardinagem. 

12.7 A água transportada em desacordo com as exigências legais será considerada 

administrativamente imprópria para consumo, sujeitando o infrator, além das sanções e penalidades 

previstas nesta lei, às sanções da legislação ambiental e da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

12.8 A água considerada administrativamente imprópria para consumo, apreendida, será reutilizada 

destinada à limpeza de bens públicos, irrigação de praças e canteiros públicos. 

12.9 A CONTRATADA, empresa fornecedora, transportadora e/oi distribuidora de água potável, através 

de caminhões-pipa devem cadastrar-se junto à autoridade sanitária competente. Os registros devem 

estar à disposição da autoridade sanitária sobre a origem da água comercializada ( volume, data e local 

de sua captação) e destino da água comercializada (volume, data, local e identificação do veículo 

transportador). 

12.10 Se a água distribuída for proveniente de manancial subterrâneo (poço artesiano opu similar), a 

empresa deverá apresentar documento de licença e de outorga de uso da água, número de horas/dias 

de funcionamento e vazão em m³/h. 
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12 DO ACORDO DE NÍVEL DO SERVIÇO (ANS) 

 

13.1 O Acordo de Nível de Serviço define os níveis de qualidade esperados na prestação dos serviços 

e as respectivas supressões no pagamento.  

13.2 Caso não seja atingido o nível de qualidade esperado na prestação do serviço o valor mensal a ser 

pago à CONTRATADA será reduzido.  

13.3 O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio de ANS será de 30 (trinta) dias. 

13.4 O acordo de nível de serviço que regerá a presente contratação é o seguinte: 

TABELA I – DAS PROVÁVEIS INFRAÇÕES 

Item Descrição Grau Incidência 

01 Executar: fornecimento incompleto, com atraso, 

paliativo, provisório como por caráter permanente, ou 

deixar de providenciar recomposição complementar. 

1 Por ocorrência 

02 Fornecer informação pérfida de fornecimento ou 

substituir produto licitado por outro de qualidade inferior 

3 Por dia e por 

ocorrência 

03 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

ou caso fortuito, o fornecimento/aquisição contratado 

4 Por dia e por 

ocorrência 

04 Utilizar as dependências da Contratante para fins 

diversos do objeto do Contrato 

2 Por ocorrência 

05 Recusar a execução de obrigação determinada pela 

Fiscalização, sem motivo justificado 

5 Por ocorrência 

06 Permitir situações que crie a possibilidade de causar ou 

que cause dano físico, lesão corporal oi consequências 

letais 

6 Por ocorrência 

07 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 

equipamentos ou materiais previstos em contrato sem 

autorização Prévia 

7 Por item e por 

ocorrências 

08 Fornecer água incompatível com as propriedades 

organolépticas constantes do Termo de Referência 

8 Por dia e por 

ocorrência 

 

113.5 Pelo cumprimento em relação ao serviço prestado pela Contratada, a Contratante aplicará a 

glosa na fatura mensal, conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

TABELA II – DOS PONTOS E GRAUS IMPOSTOS A CADA INFRAÇÃO 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 
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2 1 

3 4 

4 5 

5 3 

6 6 

7 7 

8 8 

 

TABELA III – DOS GRAUS E DOS PERCENTUAIS DE DESCONTOS NAS FATURAS 

GRAU DA INFRAÇÃO CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor da nota fiscal mensal 

2 0,3% sobre o valor da nota fiscal mensal 

3 0,4% sobre o valor da nota fiscal mensal 

4 0,5% sobre o valor da nota fiscal mensal 

5 0,6% sobre o valor da nota fiscal mensal 

6 1,0% sobre o valor da nota fiscal mensal 

7 1,6% sobre o valor da nota fiscal mensal 

8 3,2% sobre o valor da nota fiscal mensal 

 

13.6 Quando houver atraso nos prazos de atendimento inicial e/ou conclusão do serviço definidos na 

Tabela I- ANS, o serviço será considerado como atendimento fora do prazo.  

13.7 Na solicitação do serviço por e-mail, a CONTRATANTE classificará o tipo de serviço (Tabela I – 

ANS). 

13.8 No prazo para conclusão dos serviços já estão incluídas eventuais necessidades de substituições 

dos carros-pipa que não atenderem a contento a execução dos serviços.  

13.9 A fim de evitar descumprimento dos prazos poderá a CONTRATADA substituir os carros-pipa por 

outro de modelo equivalente ou superior, em perfeita condições de uso, sem ônus adicional para a 

CONTRATADA, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes. 

13.10 Os chamados que forem concluídos fora do prazo previsto no ANS ainda assim deverão ser 

executados pela CONTRATADA, sendo levados em conta os relativos percentuais de descontos por 

infração.  

13.11 Descumprimento do ANS: 

a) Descumprimento do ANS nos prazos e condições definidos poderá ensejar a rescisão do contrato, 

sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na Lei nº 8.666/93; 

b) 3(três) meses consecutivos de descumprimento do ANS, independente da renovação do contrato; 
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c) 4(quatro) meses, em um grupo de 12(doze) meses, contados a partir do primeiro mês de 

descumprimento do ANS, independente da renovação do contrato.  

d) Tentativa de burlar o controle do ANS informando dados incorretos.  

13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1.  A vigência do contrato, que terá início na data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses 

podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57, II da Lei 8.666/1993. 

 

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1 Acompanhar e fiscaliza a execução dos serviços prestados pela Contratada, para que estejam 

em conformidade com o objeto contratado.  

15.2 Encaminhar ao contratado a requisição de fornecimento de Proporcionar todas as condições 

para que a Contratada possa entregar o objeto de acordo com as determinações do Termo de 

Referência e do Contrato. 

15.3 Efetuar o pagamento do objeto do contrato no prazo estipulado e proporcionalmente aos serviços 

efetivamente realizados.  

15.4 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do serviço que estejam 

em desacordo com a obrigação contratada, providenciando para que sejam tomadas as 

medidas saneadoras necessárias ao bom andamento do contrato.  

15.5 Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se os 

procedimentos e materiais empregados são suficientemente adequados para assegurar a 

qualidade dos serviços.  

15.6 Atestar o recebimento da água potável após verificação de sua qualidade, rejeitando o que não 

estiver em padrões mínimos de consumo por meio de notificação à CONTRATADA. 

15.7 Notificar, por escrito, a Contratada sobre eventuais impropriedades no cumprimento da obrigação 

assumida, fixando prazo para regularização. 

15.8 Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às dependências do Contratante onde os 

serviços estiverem sendo executados, desde que devidamente identificados.  

15.9 Gerenciar o Contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a correta entrega/fornecimento do 

serviço, conforme as condições ajustadas neste Termo de Referência, através de servidor 

designado pela autoridade competente indicado pela EMSERH. 

15.10 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace 

a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de 

suas funções. 

15.11 Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou a Contratada. 
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15.12 Entregar à Contratada a Ordem de Serviço devidamente preenchida as devidas especificações 

do serviço solicitado, assinada por funcionário autorizado. 

15.13 Receber os produtos adquiridos nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A empresa a ser contratada para a prestação do serviço definido no presente Termo de Referência 

deverá preencher os requisitos e as legislações vigentes para a entrega de água potável através de 

carros-pipas, quais sejam: 

a) Resolução Conjunta SES/SERHS/SMA n º 3 de 24 de junho de 2006 que dispões sobre 

procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento 

de água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos; 

b) Resolução nº 48/1999 da Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe acerca do transporte de água 

potável por meio de caminhões pipa;  

c) Portaria nº 518/2004, Art. 11; tabela 1, que fixa o padrão de potabilidade de água, bem como 

determina a exigência de responsável técnico; apresentando documentação que comprove experiência 

e licença dos órgãos competentes que demonstrem o perfeito funcionamento da fonte de água potável 

 

15.2 Prover condições que possibilitem o atendimento da demanda dos produtos a partir da data de 

assinatura do Contrato. 

15.3Oferecer produto atendam a todos os padrões mínimos de qualidade, originário de fonte 

inspecionada e autorizada pela Vigilância Sanitária.  

15.4Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, a relação dos carros-pipa com as seguintes 

identificações: placa, chassi, marca, ano de fabricação, bem como a relação com nome dos seus 

condutores.  

15.5Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a análise físico-quimica e bacteriológica de 

amostra obtida na fonte de fornecimento da água e na carga (carro-pipa) para controle da qualidade do 

produto, de acordo com a Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde.  

15.6Arcar com os custos referentes aos exames laboratoriais para verificação da qualidade do produto, 

devendo ser realizados em amostras separadas Manter sempre um preposto, aceito pela EMSERH, 

formalmente designado para representá-la na execução das atividades pertinentes ao objeto do 

contrato.  

15.7 Fornecer o contato do responsável pelo atendimento a Contratante, informando, ainda, o 

endereço eletrônico, número do telefone fixo, número do telefone móvel e número de fax com vistas a 

possibilitar o encaminhamento da Requisição de Fornecimento pela Contratante.  
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15.8 Fornecer o produto, objeto deste Termo de Referência, no prazo máximo de 3(três) horas 

contadas da solicitação;  

15.9 Obedecer, em relação aos seus empregados às normas técnicas de saúde de higiene e de 

segurança do trabalho, de acordo com as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego. 

15.10 Fornecer aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários e 

fiscalizar se estão sendo usados corretamente. 

15.11 Elaborar e implementar em relação aos seus empregados Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo 

de promoção e preservação da saúde dos empregados, de acordo com as Normas regulamentados do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

15.12 Observar a legislação vigente sobre o controle de poluição do meio ambiente, em especial a Lei 

Federal nº 8.723/93 e Resolução do CONAMA nº 16/93. 

15.13 Garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados 

e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável.  

15.14 Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água. 

15.15 A Contratada deverá informar ao Fiscal do Contrato o local onde se encontra o manancial/fonte 

de origem da água fornecida por ele.  

15.16 Manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água, previstos na Portaria 

nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde.  

15.17 Assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/l . 

15.18 Garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, a 

inscrição “ÁGUA POTÁVEL” e os dados de endereço e telefone para contato. 

15.19 Manter, durante a validade do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento 

da contratação.  

15.20 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidente, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmo não tem qualquer vínculo empregatício com 

a Contratante. 

15.21 Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente à Secretaria de 

Segurança, ou terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, na entrega do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pela Contratante.  

15.22 Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todos ou em parte, o objeto do contrato que 

apresentar vícios, defeitos ou irregularidades, com relação às especificações exigidas neste Termo de 

Referência. 

15.23 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do cumprimento da obrigação assumida 

tais como impostos, fretes e deslocamentos.  
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15.24 Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões do objeto contratado, consoante 

disposto na Lei nº 8.666/1993. 

 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

17.1 As despesas decorrentes dessa contratação estarão submetidas à dotação orçamentária 

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

com as diretrizes das leis orçamentárias. 

 

17 DO PAGAMENTO 

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

recebimento, conferência e aceito definitivo dos serviços, e de acordo com as condições constantes no 

Contrato, mediante a apresentação de Nota/Fatura, correspondente, em consonância com as demais 

exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária, em favor da Contratada. 

18.2 O pagamento está condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.  

18.3 A entrega das faturas será feita na sede administrativa da EMSERH, localizada na Avenida 

Borborema, Quadra 22, casa 2A, Calhau, São Luis/MA. 

18.4 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do serviço no mês 

subsequente ao faturado. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos 

autos do processo pelo responsável do recebimento do bem ou serviço.  

18.5 Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se 

as alíquotas previstas em lei e para o objeto do Contrato. 

18.6 O pagamento está condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, conforme 

estabelecido no Contrato. 

18.7 Havendo devolução ou retificação de Nota Fiscal/fatura por incorreção e/ou rasuras, ou por data 

expirada das certidões acima solicitadas, o prazo de pagamento contará a partir da data de 

reapresentação da(s) mesma(s). 

18.8 Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da obrigação, 

em virtude de penalidade imposta à Contratada ou inadimplência contratual, inclusive quando for 

constatada divergência ou irregularidade na documentação apresentada. 
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18 DO FISCAL DO CONTRATO 

 

18.1. A Diretoria Administrativa da EMSERH indicará um fiscal que deverá acompanhará e fiscalizar a 

conformidade dos produtos entregues e instalados, de acordo com as especificações técnicas e 

quantidades contidas neste Termo de Referência, de forma 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. 

18.2. O funcionário designado Fiscal do Contrato terá prerrogativas com autoridade para exercer, 

como representante da Administração Pública, toda e qualquer ação de orientação geral, 

acompanhamento e fiscalização da contratual.  

18.3. São funções inerentes ao Fiscal do Contrato as seguintes: 

a) Emitir Ordem de Serviços a Contratada;  

b) Emitir relatórios de execução dos serviços em todos os atos da empresa Contratada relativos à 

execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão 

do contrato; 

c) Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho da contratação; 

d)  Exigir que a Contratada atenda prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao 

objeto do contrato; 

e) Notificar a CONTRATADA em caso de inexecução ou serviços não executados em sua 

plenitude, implicando a prestadora de serviços as sanções disciplinares, conforme previsão da 

Lei nº 8.666/93 e demais alterações. 

f) Anotar em registo próprio, sob pena de responsabilização administrativa, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados nos materiais entregues. As decisões e providências que 

ultrapassem as competências do Fiscal deverão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, 

para adoção das medidas convenientes. 
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19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

que venham a impedir ou dificultar a prestação do serviço objeto do presente Termo.   

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

visando o fornecimento de Água Potável para as Unidades de Saúde e Sede da EMSERH.  

19.3. São partes integrantes deste Termo de Referência: 

  

   

São Luís, 23 de outubro de 2017. 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

 

Verônica Campagnaro P. Neta 

Gerente de engenharia e Manutenção 

Matrícula n° 2828 

 

ELABORAÇÃO: 

 

Juliana Cristina dos Reis Freire 
Consultora de Compras 

Matrícula n°4266 

 DE ACORDO: 
 

Kamila Pereira C. de Aguiar 
Executiva de Compras 

Matrícula nº 2703 

 
 

ANEXO A – Modelo de Proposta  
ANEXO B – Locais de entregas 
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ANEXO A 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresento a Proposta de Preço de Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, em caminhão de 16.000 litros, para as Unidades de Saúde e 

Sede da EMSERH, conforme especificações, quantidades e condições gerais contidas no Termo de 

Referência, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto em questão. 

ITEM OBJETO UND QNT 

/MÊS 

QNT/ANO QNT 

L/ANO 

VLR 

UNT 

VLR 

TOTAL 

O1 Fornecimento 

de ÁGUA 

POTÁVEL em 

caminhão de 

16.000l, para as 

Unidades de 

Saúde e sede 

da EMSERH 

CARRADAS 184 2.208 35.328.000l   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 

 

Informar na proposta: 

- Marca, modelo e referência do fabricante; 

- Preços unitários e totais relativos ao(s) iten(s) cotado(s), já inclusos todos os tributos, fretes, 

seguro, e quaisquer outras despesas inerentes para entrega na SEDE EMSERH. 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ___________ (__________________________________________). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 90 dias) contados da data da sua 

assinatura. 

PRAZO DE ENTREGA: ___ (_____) dias (máximo de 30 dias corridos contados do recebimento da Ordem 

de Serviço). 

Data, ___de ______________de 2018. 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa 

RAZÃO 

SOCIAL: 

  ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:   ____________________________________________________________________ 

CNPJ:   ____________________________________________________________________ 

DADOS 

BANCÁRIOS: 

  ____________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 
LOCAIS DE ENTREGA 

 

UNIDADES DE SAÚDE 
CAPACIDADE 

CAMINHÃO PIPA 
(LITROS) 

UPA Vinhais – São Luís  
16.000 

Centro de Especialidades Médicas do Vinhais – São Luís  

Unidade Mista do Maiobão – Paço do Lumiar  16.000 

UPA Itaqui Bacanga – São Luís  16.000 

UPA  Parque Vitória – São Luís  16.000 

UPA Araçagy – São José de Ribamar  16.000 

Centro de Especialidades Médicas e Diagnósticos Dr. Luiz Alfredo Neto Guterres – PAM 
Diamante  

16.000 

Centro de Saúde Dr. Genésio Rêgo – São Luís  16.000 

Centro de Especialidades Médicas da Vila Luizão – São Luís  16.000 

UPA Cidade Operária – São Luís 
16.000 

Centro de Especialidades Médicas da Cidade Operária – São Luís 

UPA Vila Luizão – São Luís 16.000 

Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade Tarquínio Lopes Filho – São Luís 16.000 

Hospital Presidente Vargas – São Luís  16.000 

HEMOMAR  16.000 

Hospital Aquiles Lisboa  16.000 

Sede Administrativa da EMSERH  16.000 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 

 
A empresa (--razão social do licitante--) com endereço na __________ inscrita no CNPJ/MF sob nº 

______ pelo seu representante legal infra-assinado, vem credenciar o(a) Sr.(a) _______________ 

portador(a) do RG nº _____ e do CPF nº ______ para, na qualidade de representante legal da 

empresa _______________ participar da licitação instaurada pela EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-

CSL/EMSERH, cujo objeto trata da ---------------------------, outorgando-lhe poderes para em nome da 

Empresa _______________ ofertar lances,  assinar documentos, requerer, concordar, interpor e 

desistir de Recursos, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame licitatório. 

 
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 007/2018-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

A empresa _______________ estabelecida na cidade de __________, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº __________, pelo seu representante legal infra- assinado, em cumprimento ao 

disposto no artigo 4º inciso VII da Lei Federal n°10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA sob as 

penalidades da Lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para 

Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH, estando, portanto, apto a 

participar do certame licitatório. 
 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 

 
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 007/2018 -EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
Prezados Senhores, 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do 
Edital e seus anexos. 

 

2. Propomos à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH o valor total de R$ 
_______(____) objetivando a  Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
água potável transportada por meio de carros-pipa, para atender às necessidades das 
Unidades de Saúde atendidas pela EMSERH, conforme descrito neste Edital e seus anexos, 
objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH conforme especificações e 
preços unitário e total constantes da Planilha de Preços anexa a esta Proposta, asseverando 
que: 

a) o fornecimento será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital; 

b) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto contratado; 

c) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos, como também inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados no seu 
fornecimento e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 
desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidas no Edital. 

d) nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, tributos, inclusive seguros e 
demais despesas sejam qual for a sua natureza, incidentes sob o fornecimento do objeto 
licitado. 

 

3. A presente Proposta tem validade de 90 (noventa) dias contados da data da sua entrega. 

4. Outras informações: Razão Social da Proponente:__________; CNPJ nº ________,Inscrição 
Estadual nº _____, Endereço ________, Telefone (___)______, Fax (___)______, Celular 
(___) _______, nome e nº da instituição Bancária: Banco ______, agência _____(nome e nº), 
conta corrente nº ________. 

 

 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 
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Folha: ______________ 
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Rubrica: ____________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO V 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

A  
 

Pregoeira Oficial da EMSERH  
 

Pregão Presencial n° 007/2018 – CSL/EMSERH  
Processo Administrativo n° 65.136/2017-EMSERH  
 

Dados da Proponente  
Razão Social:  
CNPJ n°:  
Endereço:  
Telefone:  
E-mail: 

 

ITEM OBJETO UND 
Quant. 
/Mês 

Quant./Ano Quant./Lts/Ano R$ Unit. R$ Total 

 O1  

Fornecimento de ÁGUA 
POTÁVEL em caminhão de 

16.000l, para as Unidades de 
Saúde e sede da EMSERH 

CARRADAS 184     2.208   35.328.000  181,25  400.200,00  

      VALOR TOTAL DA PROPOSTA 400.200,00  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____,__ (______).  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
PRAZO DE ENTREGA:  
LOCAL DE ENTREGA:  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DADOS BANCÁRIOS  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:  
 

Dados do representante que assinará o Contrato.  
Nome:  
RG:  
CPF:  
Título de Eleitor:  
Endereço:  
Profissão:  

 
Local e Data 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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Folha: ______________ 
 
Proc. 65.136/2017EMSERH 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO VI 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA HABILITAÇÃO 
 
Ref.: PREGÃO N° 007/2018 – CSL/EMSERH  
 
 
A empresa _________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _______, sediada na ------

(endereço completo)-----, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do 

artigo 32, § 2º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente data nenhum 

fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata.  

 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 
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CSL / EMSERH 
 

Folha: ______________ 
 
Proc. 65.136/2017EMSERH 
 

Rubrica: ____________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO VII 

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

FEDERAL DE 1988 
 

  
A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _______________ 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº __________ sob 
pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de junho de 
2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, D E C L A R A R, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da citada Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menores 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado 
menor de 16 (dezesseis) anos 
 
Ressalva: Caso empregue menor na condição de “menor aprendiz” preencher a ressalva abaixo: 
 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 
 

Local, data e assinatura. 
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação) 
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Folha: ______________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65.136/2017-EMSERH 
 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº _____/2018-DC/EMSERH. 
REF. PROCESSO Nº 65.136/2017/EMSERH. 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL, 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. VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS, brasileira, Procurador do Estado, casado, 
portadora da Cédula de Identidade nº 0142987930 (SSP/MA) e inscrita no CPF sob nº 690.378.683-
04, 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 65.136/2017/EMSERH, decorrente da Modalidade ____, com fulcro 
no art. ______, da Lei nº _______ e suas alterações, combinadas com as normas de direitos 
pertinentes naquilo que forem aplicadas, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de Empresa especializada para o 
fornecimento de água potável transportada por meio de carros-pipa, para atender as necessidades 
do Centro de Medicina Especializada - CEMESP, situado à Avenida Kennedy, nº 2000 – Bairro de 
Fátima, e o Centro de Reabilitação do Olho D`Água, localizado à Rua Domingos Rodrigues, nº 70 - 
Bairro Olho D`Àgua, ambos nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, Unidades 
de Saúde que estão sob a Jurisdição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH, conforme Termo de Referência e proposta apresentada pela Empresa vencedora, partes 
integrantes deste Contrato, independente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: Diante da natureza da contratação, a vigência contratual 
será de 12 (DOZE) MESES, a contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de 
acordo com o art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas demais alterações. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

3.1. Serviço de fornecimento de Água Potável. 
3.2. Meio de transporte para execução do serviço: Caminhão pipa com tanque de aço inoxidável 

com capacidade mínima para transportar 16.000 (dezesseis mil) litros de água potável; 
3.3. O quantitativo a ser fornecido será de um total de 184 (cento e oitenta e quatro) carradas por 

mês, e um total de 2.208 (dois mil e duzentos e oito) carradas por ano para atender a 
demanda das Unidades de Saúde administradas pela EMSERH, bem como sua Sede 
Administrativa, durante 12 (doze) meses; 
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Folha: ______________ 
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Rubrica: ____________ 

CLÁUSULA QUARTA – DA QUANTIDADE, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
 
4.1. O fornecimento será de 2.208 (dois mil e duzentos e oito) carradas de ÁGUA POTÁVEL 

através de Caminhão Pipa de no mínimo 16.000 (dezesseis mil) litros, para atender a 
demanda das Unidades de Saúde administradas pela EMSERH, durante 12 (doze) meses; 

4.2 O fornecimento será iniciado 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato; 
4.3. A Contratada fará o fornecimento de água potável sempre que solicitado via telefone, pelo 

Contratante através de Requisição de Fornecimento, encaminhada(s), por e-mail ou qualquer 
meio de comunicação; 

4.4. O prazo máximo para o atendimento é de até 3 (três) horas após a solicitação; 
4.5. O fornecimento ocorrerá de segunda a sexta, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 

18h; 
4.6. Os locais de entrega serão os especificados no Anexo II e se darão de acordo com a demanda 

de cada Unidade. 
4.7. Deverá constar na requisição a quantidade de “carradas” solicitadas, o local para a entrega, a 

assinatura e matrícula do responsável pelo recebimento; 
4.8. No ato da entrega, o fiscal do Contrato da Unidade de Saúde deverá ser procurado logo à 

chegada ao local pela CONTRATADA. Na ausência do fiscal, o fiscal suplente fará a 
solicitação, ficando responsável também por emitir o documento de recebimento do serviço; 

4.9 A cada fornecimento a Contratada deverá emitir recibo em papel timbrado da empresa, 
especificando o número da nota de entrega, que deverá ser subsequente, a data da entrega, 
o endereço e o CNPJ do Contratante, a quantidade de “carradas” fornecidas, preço unitário e 
preço total, sem rasuras; 

4.10. O descarregamento do produto no reservatório do Contratante ficará a cargo da 
CONTRATADA, devendo ser providenciado todos os equipamentos e a mão de obra 
necessária; 

4.11. O aceite/aprovação do produto pelo Contratante não exclui a responsabilidade civil da 
Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do mesmo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA A SER 
FORNECIDA: 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS VEÍCULOS E DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES:  
 

6.1 Os veículos utilizados no transporte de Água deverão estar equipados com tanque (reservatório) 
em aço inoxidável, hermeticamente fechado, sem vazamentos, com capacidade mínima para 
16.000 (dezesseis mil) litros, equipado com conjunto moto-bomba e mangueira, com faces 
internas lisas e impermeáveis, protegidas contra produtos químicos usados na desinfecção 
de rotina, sem pontos de ferrugem, de uso exclusivo para o transporte de água potável. 

6.2 A parte externa do reservatório deverá estar sem perfurações e vazamentos, sem amassados e 
pontos de ferrugem; 

6.3 Abertura para enchimento dotada de tampa com borracha de vedação, torneira para a saída da 
água do tanque com vedação que impeça a entrada de impurezas; 

6.4 A mangueira de captação e distribuição deverão estar em perfeito estado de uso, guardada 
suspensa, quando fora do uso, com as extremidades vedadas; 

PROPRIEDADES FÍSICAS E 
ORGANOLÉPTICAS 

PARÂMETROS ACEITÁVEIS 

COR APARENTE INCOLOR 

TURVAÇÃO AUSENTE 

SABOR ÍNSIPIDO 

ODOR INODORO 

CONDUTIVIDADE INFERIOR 100 uS 

MICROBIOLÓGICAS AUSENTE 

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE 

TEOR MÍNIMO DE CLORO RESIDUAL 0.5 mg/litro 
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6.5 O veículo deverá conter identificação visível ÁGUA POTÁVEL, nome e endereço da Empresa 
com a capacidade do tanque visível, que deverá ser de 16.000 (dezesseis mil) litros.  

6.6 Ficará a critério da EMSERH, através do Fiscal rejeitar a qualquer instante os carros-pipa que 
não atendam as condições ideais estabelecidas para o transporte da Água, devendo os 
mesmos serem substituídos imediatamente. 

6.7 Ficará a cargo da Contratada todos os ônus, e quaisquer responsabilidades acerca do veículo 
que realizar o transporte da Água em caso de: não regularização veicular, acidentes de 
trânsito, incidentes, colisões, quebra de peças e demais situações que venham ser fator 
impeditivo para a Prestação dos Serviços objeto deste Contrato e do Termo de Referência; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PERFIL DA CONTRATADA:  
 

7.1. A Empresa Contratada para prestação dos serviços deverá preencher os requisitos e as 

legislações vigentes para entrega de água potável através de carros-pipa, quais sejam: 
 

a) Resolução Conjunta SES/SERHS/SMA nº 3 de 24 de junho de 2006 que dispõe sobre 
procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos; 

b) Resolução nº 48/1999 da Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe acerca do transporte de 
água potável em caminhões pipa;  

c) Portaria nº 518/2004, Art. 11; tabela 1, que fixa o padrão de potabilidade de água, bem como 
determina a exigência de responsável técnico; apresentando documentação que comprove 
experiência e licença dos órgãos competentes que demonstrem o perfeito funcionamento da 
fonte de água potável. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUSTENTABILIDADE:  
 

8.1 Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser 
adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços:  

 

a) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 
48.138, de 8 de outubro de 2003; 

c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos 
de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços. 

e) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses 
de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e 
redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. 

g) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos. 

h) Manter a disposição do CONTRATANTE um relatório sobre os impactos ambientais 

provocados em decorrência das obras e serviços implantados; as ações adotadas para mitigar 
ou compensar os efeitos dos impactos ambientais provocados; os impactos ambientais 
previstos e as subsequentes medidas de mitigação e compensação. 

 

8.2 A CONTRATADA é responsável pela obtenção das licenças ambientais necessárias à 
execução das obras destinadas ao cumprimento dos serviços. 

8.3 A CONTRATADA deve preferir o uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o objetivo 
de reduzir os níveis de ruído, em virtude de tratar-se de abastecimento de Unidades de 
Saúde. 
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CLÁUSULA NONA – DOS OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO:  
 

9.1     A execução dos serviços deverá obedecer às legislações vigentes para entrega de água 
potável através de carros-pipa, a Resolução conjunta SES / SERHS / SMA-3 de 24 de junho 
de 2006 que dispõe sobre procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções 
alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano proveniente de 
mananciais subterrâneos; 

9.2     A água fornecida deverá ter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L, em cada 
carga, obedecendo os padrões de potabilidade ideal para consumo humano; e a carroceria 
do carro pipa deve estar sempre em ótimo estado de conservação, evitando ferrugem no 
tanque tanto na parte interna como externa, evitando vazamentos, amassados ou 
perfurações; 

9.3      Para a realização dos mesmos é necessário que o responsável de cada unidade solicite a 
CONTRATADA, onde a mesma terá uma prazo para cumprimento do fornecimento de água 
nos carros-pipa até a unidade de, no máximo, 3 (três) horas, contados a partir da solicitação, 
do Fiscal do Contrato, conforme demanda; 

9.4      Durante a execução dos serviços o motorista (pipeiro) deverá estar devidamente habilitado 
(Categoria de C ou D) e em posse da autorização de funcionamento do veiculo (carro pipa) 
exclusivo para transporte de água potável, bem como com os controles do cloro residual livre 
da água transportada, quantidade de água comercializada, laudo emitido pela Empresa 
fornecedora da água potável, conforme a Portaria M.S nº 2914/2011, nome do técnico 
responsável, e ainda os dados referentes à higienização de cada veículo, data de lavagem, 
produto químico e concentração utilizada e tempo de contato;  

9.5      Durante os procedimentos dos serviços, a CONTRATADA deverá manter os dispositivos de 
introdução e retirada de água (equipamentos de sucção, torneiras, mangueiras, válvulas, etc.) 
em perfeito estado de conservação, onde a abertura para enchimento deve ser dotada de 
tampa com borracha de vedação e presilha de fechamento; a torneira para saída de água do 
tanque deve ser vedada e impedir a entrada de sujeiras e insetos; O tanque deverá ser 
preferencialmente de aço inox ou revestido de produto anticorrosivo, não tóxico e, quando 
apresentar pintura, esta deverá ser de tinta própria para alimentos, que não altere a qualidade 
da água; 

9.6. Não será permitido o transporte de água para consumo humano em tanques reaproveitados 
ou utilizados ao mesmo tempo para o transporte de quaisquer outros produtos inclusive água 
para dessedentação de animais, ou água para jardinagem; 

9.7. A água transportada em desacordo com as exigências legais será considerada 
administrativamente imprópria para consumo, sujeitando o infrator, além das sanções e 
penalidades previstas nesta lei, às sanções da legislação ambiental e da Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 

9.8. A água considerada administrativamente imprópria para o consumo, apreendida, será 
reutilizada destinada à limpeza de bens públicos, irrigação de praças e canteiros públicos; 

9.9. A CONTRATADA, empresa fornecedora, transportadora e/ou distribuidora de água potável, 
através de caminhões-pipa devem cadastrar-se junto à autoridade sanitária competente. Os 
registros devem estar à disposição da autoridade sanitária sobre a origem da água 
comercializada (volume, data e local de sua captação) e destino da água comercializada 
(volume, data, local e identificação do veiculo transportador).  

9.10. Se a água distribuída for proveniente de manancial subterrâneo (poço artesiano ou similar), a 
empresa deverá apresentar documento de licença e de outorga de uso da água, número de 
horas/dia de funcionamento e vazão em m³/h. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS):  
 

10.1 O Acordo de Nível de Serviço define os níveis de qualidade esperados na prestação dos 
serviços e as respectivas supressões no pagamento. 

10.2 Caso não seja atingido o nível de qualidade esperado na prestação do serviço o valor 
mensal a ser pago à CONTRATADA será reduzido. 

10.3 O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio de ANS será de 30 
(trinta) dias. 
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10.4 O Acordo de nível de serviço que regerá a presente contratação é o seguinte: 
 

TABELA I – DAS PROVÁVEIS INFRAÇÕES 
 

ITEM: DESCRIÇÃO: GRAU: INCIDÊNCIA: 

1 
Executar: fornecimento incompleto, com atraso, paliativo, provisório 
como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

1 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituir produto 
licitado por outro de qualidade inferior. 

3 
Por dia e por 
ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, o fornecimento/aquisição contratado. 

4 
Por dia e por 
ocorrência 

4 
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto 
do Contrato 

2 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de obrigação determinada pela Fiscalização, sem 
motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais previstos em contrato sem autorização Prévia 

7 
Por item e por 

ocorrência 

8 
Fornecer água incompatível com as propriedades organolépticas 
constantes no Termo de Referência 

8 
Por dia e por 
Ocorrência 

 
10.5 Pelo descumprimento em relação ao serviço prestado pela Contratada, a Contratante aplicará a 

glosa na fatura mensal, conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
 

TABELA II – DOS PONTOS E  GRAUS IMPOSTOS A CADA INFRAÇÃO 
 

GRAU DA INFRAÇÃO: PONTOS DA INFRAÇÃO: 

1 2 

2 1 

3 4 

4 5 

5 3 

6 6 

7 7 

8 8 

 
TABELA III – DOS GRAUS E DOS PERCENTUAIS DE DESCONTOS NAS FATURAS 

 

GRAU DA INFRAÇÃO: CORRESPONDÊNCIA: 

1 0,2% sobre o valor da nota fiscal mensal 

2 0,3% sobre o valor da nota fiscal mensal 

3 0,4% sobre o valor da nota fiscal mensal 

4 0,5% sobre o valor da nota fiscal mensal 

5 0,6% sobre o valor da nota fiscal mensal 

6 1,0% sobre o valor da nota fiscal mensal 

7 1,6% sobre o valor da nota fiscal mensal 

8 3,2% sobre o valor da nota fiscal mensal 
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10.6   Quando houver atraso nos prazos de atendimento inicial e/ou de conclusão do serviço definidos 
na Tabela 1 - ANS, o serviço será considerado como atendido fora do prazo. 

10.7    Na solicitação do serviço por e-mail, a CONTRATANTE classificará o tipo do serviço (Tabela 1 
- ANS). 

10.8 No prazo para conclusão dos serviços já estão incluídas eventuais necessidades de 

substituições dos carros-pipa que não atenderem a contento a execução dos serviços; 
10.9. A fim de evitar descumprimento dos prazos poderá a CONTRATADA substituir os carros-pipa 

por outro de modelo equivalente ou superior, em perfeitas condições de uso, sem ônus 
adicional para a CONTRATADA, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes. 

10.10  Os chamados que forem concluídos fora do prazo previsto no ANS ainda assim deverão ser 
executados pela CONTRATADA, sendo levados em conta os relativos percentuais de 
descontos por infração. 

10.11. Descumprimento do ANS: 
 

a) Descumprimento do ANS nos prazos e condições definidos poderá ensejar a rescisão do 
contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na Lei Nº 8.666/93: 

b) 3 (três) meses consecutivos de descumprimento do ANS, independente da renovação do 
contrato. 

c) 4 (quatro) meses, em um grupo de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro mês de 
descumprimento do ANS, independente da renovação do contrato. 

d) Tentativa de burlar o controle do ANS informando dados incorretos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

11.1.   Prover condições que possibilitem o atendimento da demanda dos produtos a partir da data 
de assinatura do Contrato; 

11.2    Oferecer produto de primeira qualidade, originário de fonte inspecionada e autorizada pela 
Vigilância Sanitária; 

11.3    Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a relação dos carros-pipa com respectivas 
identificações: placa, chassi, marca, ano de fabricação, bem como a relação com nome dos 
seus condutores; 

11.4    Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, análise físico-química e bacteriológica de 
amostra obtida na fonte de fornecimento da água e na carga (carro pipa) para controle da 
qualidade do produto, de acordo com a Portaria 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da 
Saúde; 

11.5.  Arcar com os custos relativos aos exames laboratoriais para verificação da qualidade do 
produto a serem realizados em amostras separadas pelo Contratante, semestralmente, na 
fonte e na carga, devendo a Contratada apresentar relação com os nomes de pelo menos 3 
(três) laboratórios para que a Administração do Contratante selecione um deles para realizar 
os exames; 

11.6.   Fornecer o contato da pessoa responsável pelo atendimento ao Contratante, informando, 
ainda, o endereço eletrônico, número do telefone fixo, número do telefone móvel e número de 
fax com vistas a possibilitar o encaminhamento da Requisição de Fornecimento pelo 
Contratante; 

11.7    Fornecer o produto, objeto deste Contrato e do Termo de Referência, no prazo máximo de 3 
(três) horas contadas da solicitação; 

11.8    Obedecer, em relação aos seus empregados, às normas técnicas de saúde, de higiene e de 
segurança do trabalho, de acordo com as regulamentações do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 

11.9.   Fornecer aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários e 
fiscalizar se estão sendo usados corretamente; 

11.10. Elaborar e implementar em relação aos seus empregados Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde dos empregados, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

11.11. Observar a legislação vigente sobre o controle de poluição do meio ambiente, em especial a 
Lei Federal 8.723/93 e Resolução do CONAMA nº 16/93; 
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11.12.Garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam 
apropriados e de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável; 

11.13. Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água; 
11.14. A Contratada deverá informar ao Fiscal do Contrato o endereço onde está localizado o(a) 

manancial/fonte de origem da água fornecida por ele. 
11.15. Manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água, previstos na 

Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde; 
11.16. Assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 

mg/litro; 
11.17. Garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, a 

inscrição "ÁGUA POTÁVEL" e os dados de endereço e telefone para contato; 
11.18  Manter, durante a validade do contrato, todas as condições de habilitação exigidas quando da 

contratação; 
11.19. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm qualquer 
vínculo empregatício com o Contratante; 

11.20. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente à Secretaria de 
Segurança, ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, na entrega do produto, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pela Contratante; 

11.21. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato 
que apresentar vícios, defeitos ou irregularidades com relação às especificações exigidas 
neste Contrato e no Termo de Referência; 

11.22. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do cumprimento da obrigação 
assumida tais como impostos, fretes, deslocamentos; 

11.23. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões do objeto contratado, 
consoante disposto na Lei nº 8.666/1993 (Lei das Licitações e Contratos); 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
12.1.   Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de conformidade com o objeto contratado; 
12.2.   Encaminhar ao Contratado a requisição de fornecimento e a nota de empenho respectiva; 
12.3.   Efetuar o pagamento do objeto do contrato no prazo estipulado e proporcionalmente aos 

serviços efetivamente realizados; 
12.4    Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço que 

estejam em desacordo com a obrigação contratada, providenciando para que sejam tomadas 
as medidas saneadoras necessárias ao bom andamento do contrato; 

12.5.   Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se os 
procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada 
dos serviços; 

12.6.   Atestar o recebimento da água potável após verificação de sua qualidade, rejeitando o que 
não estiver em padrões mínimos de consumo por meio de notificação à CONTRATADA; 

12.7.  Notificar, por escrito a Contratada sobre eventuais impropriedades no cumprimento da 
obrigação assumida, fixando prazo para regularização; 

12.8.   Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às dependências do Contratante onde 
os serviços estiverem sendo executados, desde que devidamente identificados; 

12.9.  Designar um servidor para exercer a fiscalização do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:  
 
13.1.  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 Processo Administrativo nº 65.136/2017/EMSERH, mediante a 
apresentação de Nota/Fatura, correspondente, de acordo com as demais exigências 
administrativas em vigor, através de transferência, conforme dados bancários abaixo, em 
favor da CONTRATADA. 
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BANCO:  

AGÊNCIA Nº:  

CONTA CORRENTE Nº:  

 
13.2.  O pagamento somente será efetivado após comprovada a documentação atualizada exigida 

na habilitação e nos instrumentos legais que porventura lhe sobrevierem. 
13.3.  Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da fatura e 

nota fiscal correspondente por parte da Contratada. A fatura e a nota fiscal serão 
protocolizadas na EMSERH, no mês subsequente ao mês da execução dos serviços, através 
de ofício, encaminhado à Contratante, devendo ainda conter todas as informações 
necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes. As 
faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com intervalo mínimo de 15 (quinze) dias. 

13.4.  A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura e 
demais documentação necessária 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. 

13.5.  A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos produtos entregues de modo 
idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato. 

13.6. A Nota Fiscal e/ou a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do 
Contrato, observadas as normas contratualmente estabelecidas. 

13.7.  O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis à 
CONTRATADA. 

13.8.   Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no Protocolo da EMSERH os 
documentos abaixo relacionados: 

 
a) Solicitação da Empresa (contendo seus dados bancários); 
b) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura, devidamente 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 da Dívida Ativa da 

União; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais. 
h) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos da Dívida Ativa Estadual. 
i) Certidão Negativa de Débito 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) Fiscal (is) 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) Fiscal (is) do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado; 
m) Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 
n) Consulta da situação anual dos contribuintes no Simples Nacional (se é optante ou não); 

 
13.9. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
13.10. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e 

parafiscais, quando a legislação assim exigir. 
13.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
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pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
 

I = 
(6 / 100) 

365 

 
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
14.1    A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Servidor indicado pela Diretoria 

Administrativa da EMSERH, que será designado como fiscal do Contrato pela 
CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Instrução Normativa nº 02, de 2008, 
especialmente, desta última, observados os seus artigos. 31 a 34. 

14.2   O funcionário designado como fiscal do Contrato terá prerrogativas com autoridade para 
exercer, como representante da Administração Pública, toda e qualquer ação de orientação 
geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual deste. 

14.3   Cabem ao Fiscal do Contrato as seguintes funções: 
 

14.3.1   Emitir Ordem de Serviços a Contratada; 
14.3.2   Emitir relatórios de execução dos serviços em todos os atos da empresa Contratada 

relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, 
prorrogações e rescisão do contrato; 

14.3.3   Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho da contratação; 
14.3.4  Exigir que a Contratada atenda prontamente a quaisquer exigências da fiscalização 

inerentes ao objeto do contrato.  
14.3.5   Em caso de inexecução ou serviços não executados em sua plenitude a Notificar a 

CONTRATADA, implicando a prestadora de serviços a sanções disciplinares, conforme a 
Lei 8.666/93 e demais alterações. 

14.3.6  Sob pena de responsabilização administrativa, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário 
à regularização das falhas ou defeitos observados nos materiais entregues. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas a seus 
superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
 
15.1.   Em caso de atraso injustificado na execução do objeto licitado, sujeitar-se-á a CONTRATADA 

à multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três 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. 

 
15.1.1.   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. 8.666/1993. 
 
15.2.  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; 
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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 SEXTA – DA RESCISÃO: 

 
16.1.   Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses, elencadas nos arts. 77 e 78, da Lei 

nº 8.666/1993; 
16.2.   Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo 

critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas neste Contrato, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa o 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990); 

16.3.  A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

16.4.   A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão previstos 
nos artigos 77 a 80, ambos da Lei nº 8.666/1993; 

16.5.   O contrato poderá ser rescindido, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

 
I – Pela CONTRATADA, quando: 
 

a) A CONTRATADA não cumprir as exigências contidas no Edital e neste Contrato; 
b) A CONTRATADA der causa à rescisão administrativa por um dos motivos elencados no art. 78 

e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994; 
c) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do Inciso XII, do art. 

78, da Lei nº 8.666/1993, alterada pela Lei nº 8.883/1994; 
 
II – Pela CONTRATADA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as exigências deste Contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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: 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21202 

UNIDADE: EMSERH 

DESPESA: XXX 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE:  
 
18.1. É admitido o reajustamento dos preços dos contratos de fornecimentos continuados, desde 

que seja observado o interregno mínimo de 12 (DOZE) MESES. 
18.2. Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 

(doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta. 
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18.3. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de 
determinação legal. 

18.4. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do IPCA dos últimos 12 (doze) 
meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta. 

18.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último 
reajuste. 

18.6. A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas 
contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de 
preços. 

18.7. O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a 
vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados. 

18.8. Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com 
a prorrogação contratual, em que poderão ser formalizados por Aditamento. 

18.9. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção 
do equilíbrio econômico do contrato, conforme artigo 65, da Lei n.º 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 VIGÉSIMA – 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA – 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E CESSÃO: A 
CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto deste 
Contrato, sem a prévia autorização da CONTRATANTE, por escrito, o que, em ocorrendo, não 
isentará e nem diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA pela execução deste Contrato, 
assumindo a CONTRATADA, desde logo, a condição de coobrigada e solidariamente responsável 
com o subcontratado pelas obrigações correspondentes, na condição de devedora e principal 
pagadora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – 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 VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a 
publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no 
parágrafo único, artigo 61, da Lei n.º 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES: Qualquer comunicação entre as partes 
respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante 
protocolo ou outro meio de registro, que comprove sua efetivação, não sendo consideradas 
comunicações verbais. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - 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 VIGÉSIMA SÉTIMA - 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 VIGÉSIMA OITAVA – DOS 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 as disposições pertinentes à matéria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 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. 

 
 

São Luís (MA), ___ de ________ de 2017. 
 
 

Sra. VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 
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: ___________________________ 

 
 


