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CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018-CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 231475/2017-EMSERH 

 

 

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

Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à Comissão Setorial de Licitação desta 

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

Pregoeiro 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 Presencial nº 008/2018-CSL/EMSERH, cujos envelopes de HABILITAÇÃO e 

PROPOSTA serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00min do dia 09 de fevereiro de 2018, conforme 

endereço indicado no edital. 

 

 

São Luis, __ de _______de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 
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CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

MINUTA PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 231475/2017 – EMSERH 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA 

MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E COPO DE 200ML, NÃO GASOSA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH, NA GRANDE SÃO LUÍS E NO 

INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

 

ORGÃO LICITADOR: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

 

END.: Avenida Borborema, Quadra 22, Casa 2-A, Bairro Calhau, CEP: 65.071-360 – São Luís/MA. 

 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

HORA: 09h00 min.  

 

LOCAL: Auditório da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, localizada à Avenida Borborema, 

Quadra 22, Casa 2-A, Bairro Calhau, CEP: 65.071-360 – São Luís/MA. 

 

PREGOEIRO: NELSONAIRON MARQUES VIANA 
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CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231475/2017-EMSERH 

 

 

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

designada EMSERH, através do Pregoeiro que este subscreve, designado pela Portaria nº 001/2018, 

assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de janeiro de 2018, torna público 

para conhecimentos dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo em vista do que consta no Processo Administrativo nº 

231475/2017-EMSERH, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

 

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

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Estadual nº 9.732, de 9 de dezembro de 

2012, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, Lei Estadual nº 10.403, 

de 29 de dezembro de 2015, Decreto Estadual nº 24.629/2008 e, subsidiariamente, no que couber as 

demais normas pertinentes à espécie, sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente 

Edital e seus respectivos anexos.  

 

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

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

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

Equipe de Apoio, no auditório, situado no Auditório desta EMSERH, localizada a Avenida 

Borborema, Qd. 16, nº 25, Calhau nesta Capital, na data e horário acima mencionados.  

 

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

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

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

desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

  

 

1. DO OBJETO 

 

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

fornecimento de água mineral não gasosa, em garrafão de 20l e copo de 200ml, para atender às 

necessidades das Unidades de Saúde Administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares-EMSERH, na Grande São luís e no Interior do Estado do Maranhão, de acordo com as 

especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência – ANEXO I. 

 

1.2. O valor global para esta licitação foi estimado em R$ 634.094,40 (seiscentos e trinta e 

quatro mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos), sendo: 

 
Lote 1 (Grande São Luis, Morros, Itapecuru, Chapadinha) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT/

mês  
QUANT/ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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Proc.: 231475/2017-EMSERH 
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1 

Água mineral tradicional ou água potável sem gás, 

envasada em garrafões PET de 20 litros, fluoretada, 

segundo código de águas minerais, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

UND. 4280 51360 R$ 6,93 R$ 355.924,80 

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 mililitros, 

em polietileno, com lacre de segurança personalizado 

pelo fabricante, constando a identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade no rótulo. O 

produto deverá atender à portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde, e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional 

de Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 345 4140 R$ 30,48 R$ 126.187,20 

Total R$ 482.112,00 

 

 

Lote 2 (Paulino Neves, Barreirinhas) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT/mês  QUANT/ano  
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água potável sem 

gás, envasada em garrafões PET de 20 litros, 

fluoretada, segundo código de águas minerais, 

dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

UND. 600 7200 R$ 7,25 R$ 52.200,00 

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 

mililitros, em polietileno, com lacre de segurança 

personalizado pelo fabricante, constando a 

identificação do produto, data de fabricação e 

prazo de validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério da Saúde, 

e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. 

Caixa contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 20 240 R$ 32,64 R$ 7.833,60 

 

Total 

 

R$ 60.033,60 
 

 

Lote 3 (Barra do Corda) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT/mês  QUANT/ano  
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água potável sem 

gás, envasada em garrafões PET de 20 litros, 

fluoretada, segundo código de águas minerais, 

dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

UND. 200 2400 R$ 7,09 R$ 17.016,00 

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 

mililitros, em polietileno, com lacre de segurança 

personalizado pelo fabricante, constando a 

identificação do produto, data de fabricação e 

UND. 10 120 R$ 32,64 R$ 3.916,80 
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prazo de validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério da Saúde, 

e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. 

Caixa contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

 

Total 

 

R$ 20.932,80 

 

Lote 4 (Imperatriz) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT/mês  QUANT/ano  
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água potável sem 

gás, envasada em garrafões PET de 20 litros, 

fluoretada, segundo código de águas minerais, 

dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

UND. 400 4800 R$ 7,09 R$ 34.032,00 

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 

mililitros, em polietileno, com lacre de segurança 

personalizado pelo fabricante, constando a 

identificação do produto, data de fabricação e 

prazo de validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério da Saúde, 

e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. 

Caixa contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 40 480 R$ 32,64 R$ 15.667,20 

 

Total 

 

R$ 49.699,20 
 

 

Lote 5 (Carutapera) 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT/mês  QUANT/ano  
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água potável sem 

gás, envasada em garrafões PET de 20 litros, 

fluoretada, segundo código de águas minerais, 

dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

UND. 200 2400 R$ 7,09 R$ 17.400,00 

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 

mililitros, em polietileno, com lacre de segurança 

personalizado pelo fabricante, constando a 

identificação do produto, data de fabricação e 

prazo de validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério da Saúde, 

e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. 

Caixa contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 10 120 R$ 32,64 R$ 3.916,80 

 

Total 

 

R$ 21.316,80 

 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Poderão participar deste pregão os interessados e as empresas do ramo pertinente ao seu objeto, 
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legalmente constituídos e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

 

2.2. Poderão participar também do certame todas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que atendam a todas às 

exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e 

seus Anexos preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.3. Não poderá participar diretamente desta Licitação: 

 

a) Que, embora qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam 

em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

b) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

c) Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e 

empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

d) Empresas que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

e) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos do Estado do Maranhão; 

f) Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Estado do 

Maranhão, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

g) Empresas impedidas de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, conforme artigo 7º, 

da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

h) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação; 

i)      Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

j) Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

k) Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. A Sessão Pública de abertura do certame terá início com o Credenciamento dos licitantes ou dos 

representantes legais presentes, mediante entrega dos documentos apresentados com a comprovação da 

outorga de poderes necessários para a formulação dos lances e prática de todos os atos inerentes a esta 

licitação, nas condições seguintes: 

 

a) Se o Licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as 

devidas averiguações quanto à Administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de 

Identidade ou documento equivalente, obrigatoriamente acompanhado de cópia do Ato 

Constitutivo da empresa arquivado no registro competente, devidamente atualizado. 

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

ou documento equivalente bem como a Procuração ou Carta Credencial firmada pelo 

representante legal da empresa, conforme modelo do ANEXO II deste Edital, 

obrigatoriamente acompanhados de cópia do Ato Constitutivo arquivado no registro 

competente, devidamente atualizado.  

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
https://correio.ma.gov.br/www.emserh.ma.gov.br


    

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 
CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Av. Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 
Tel + 55 98 3235 7333 / Ramal 210 / e-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Visite nosso site: www.emserh.ma.gov.br 
7 

CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

3.2  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão emitida pela 

Junta Comercial competente que comprove o enquadramento do licitante como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
3.3 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou cópia 

previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão Setorial de Licitação - 

CSL/EMSERH, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 

3.4 Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de 

um mesmo representante para mais de uma empresa. 

 

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

realizada. 

 

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

Documentação de Habilitação dos credenciados, não sendo a partir deste momento permitido, sob 

qualquer argumento, a admissão de licitantes retardatários.  

 

3.7 Os envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pelo 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em envelopes separados, devidamente lacrados e identificados na parte 

externa na forma definida neste Edital. 

 

3.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

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

subsequente, salvo comunicação em contrário. 

 

3.9 O Edital encontra-se disponível, no site da EMSERH www.emserh.ma.gov.br para consulta dos 

interessados. 

 

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

dia do vencimento. 

 

3.11 É facultado ao Pregoeiro: 

 

a) Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo.  

b) Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos para fundamentação 

de suas decisões. 

c) No julgamento da Proposta e da documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que 

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

despacho fundamentado, acessível a todos os interessados. 

d) Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na Proposta, desde 

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

e) Negociar os preços e condições da Proposta, na fase de negociação, visando aumentar as 

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

classificação e habilitação. 

f) Solicitar a demonstração de exequibilidades do preço ofertado. 

 

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

lances e tempo máximo para sua formulação.  

3.2. O Pregoeiro poderá delegar aos membros da Equipe de Apoio quaisquer das atribuições. 
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4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

4.1. 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 dos envelopes de 

propostas de preços e Documentação de habilitação, na Sala da Comissão Setorial de Licitação da 

EMSERH ou enviados por e-mail (csl@emserh.ma.gov.br), em dias úteis e em horários de expediente, 

08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00. 

4.1.1.1. Caberá ao Pregoeiro julgar e responder à impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, em conformidade com o art. 12, §1º, do Decreto Federal nº 3.555/00. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. 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. 

 

4.3.1. 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. 

 

4.3.2. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizados na página EMSERH, 

“www.emserh.ma.gov.br”. 

 

4.3.2.1. 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. 

 

4.3.2.2. A EMSERH notificará somente os interessados que informaram a retirada do 

Edital na sede da EMSERH ou via e-mail. 

 

4.4. O Pregoeiro 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. 

 

4.4.1.1. 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. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Pregoeiro, sua 

Equipe de Apoio e demais servidores da CSL/EMSERH. 

 

4.7. A entrega da Documentação e Proposta de Preços, na sessão de abertura do certame, sem que 

tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos 
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interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

5. DOS BENEFICIÁRIOS DE PREFERÊNCIA 

 

5.1. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte, o Microempreendedor Individual, na forma da 

legislação específica que comprovarem seus enquadramentos terão na presente licitação direito de 

preferência, na disputa da Proposta e direito de saneamento na Habilitação conforme dispõe a Lei 

Complementar nº123/2006 e suas alterações e Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 que 

regulamenta a Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011. 

 

5.2. Os beneficiários do direito de preferência para comprovação dos seus enquadramentos deverão 

apresentar certidão específica do enquadramento ou documento equivalente emitidos nos termos da 

legislação específica observando-se: 

 

5.2.1.1. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, (ME e EPP), apresentação da 

Certidão Específica ou documento equivalente do enquadramento, emitido pela Junta 

Comercial da respectiva sede; 

 

5.2.1.2. Para o Microempreendedor Individual (MEI), apresentação da inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, em conformidade com a Lei nº 

10.406/2002 (Código Civil Brasileiro); 

 

5.2.1.3. Para as Cooperativas, somente as de consumo, em conformidade com o Art. 3º § 4ª, 

VI da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, cópia do 

ato de sua constituição. 

 

5.3. Do Direito de Preferência na Fase de Julgamento da Proposta de Preços 

 

5.3.1. Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro verificará a existência de licitante com direito de 

preferência e, se o valor da Proposta do beneficiário estiver no intervalo de até 5%(cinco por 

cento) superior ao preço da Proposta de menor lance, será proclamado empate fictício sendo 

permitido ao beneficiário o desempate, ou seja, apresentar preço inferior ao da Proposta de menor 

lance. 

 

5.3.2. A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário no momento do desempate 

implicará na decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações pela Lei complementar nº 147/2014, havendo outros licitantes beneficiários o 

Pregoeiro os convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

 

5.3.3. No caso de equivalência de valores apresentados pelos licitantes beneficiários será 

realizado sorteio entre eles para que se identifique àquele que primeiro poderá apresentar o 

desempate. 

 

5.3.4. Na hipótese de não haver desempate, o objeto da licitação será adjudicado em favor da 

Proposta de menor preço originalmente classificada em primeiro lugar. 

 

5.4. Do Direito de Preferência na Fase de Julgamento da Habilitação 

 

5.4.1. Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos 

os documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
https://correio.ma.gov.br/www.emserh.ma.gov.br


    

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 
CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Av. Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 
Tel + 55 98 3235 7333 / Ramal 210 / e-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Visite nosso site: www.emserh.ma.gov.br 
10 

CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

que estes documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o §1º do art.43 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

5.4.2. Sendo o licitante classificado em primeiro lugar beneficiário do direito de preferência, o 

exame da habilitação, observará o direito de saneamento previsto na Lei. Nesse caso, o Pregoeiro 

proclamará o licitante de menor preço, vencedor do certame com ressalvas, e concederá ao mesmo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização do documento, conforme Lei complementar nº 147/2014. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

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

pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes distintos, 

devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 01-PROPOSTA DE PREÇOS  
 

PREGÃO Nº 008/2018- CSL/EMSERH 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

ENVELOPE Nº 02-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

PREGÃO Nº 008/2018- CSL/EMSERH 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

6.2. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou previamente por servidor 

da Comissão Setorial de Licitação da EMSERH mediante a apresentação do documento original, ou 

ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

 

6.2.1.1. Não serão aceitos documentos conferidos (autenticados) por outras comissões, não serão 

recebidas cópias sem estar autenticadas ou conferidas com original. Toda e qualquer cópia de 

documento fornecida na licitação deverá estar autenticada, incluindo todos os documentos do 

credenciamento. Documentos obtidos diretamente nos sites oficiais não serão objeto de 

autenticação. 

 

6.3. Na hipótese de o interessado pretender servir-se da autenticação por servidor da Comissão 

Setorial de Licitação - CSL da EMSERH, esta ficará à disposição dos interessados no horário de 

expediente, na sala da Comissão, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, até as 17h00min do 

dia anterior à data marcada para a Sessão de abertura do Pregão. Somente serão aceitas cópias legíveis. 

Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

6.4. A Proposta de Preços assim como os Documentos de Habilitação, são documentos licitatórios e 

após abertos os envelopes serão juntados aos autos do Processo licitatório, não podendo dele serem 

retirados. 

 

6.5. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, 
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devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 

necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame; art. 4, VI, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

6.6. As propostas de preços, documentação de habilitação e qualificação técnica, em vista ao 

atendimento do disposto no art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa nº 34, de 19 de novembro de 2014 do 

Tribunal de Contas do Estado – TCE deverão também ser entregues à Comissão Setorial de Licitação 

da EMSERH em dispositivo portátil de gravação (DVD/CD-R ou PEN-DRIVE,) para serem 

encaminhadas aquele Tribunal por meio eletrônico. 

 

6.6.1. A mídia das propostas de preços, documentação de habilitação e qualificação técnica 

deverão ser entregue de preferência na Sessão de Abertura deste Pregão, caso não seja 

atendido o subitem 7.6 poderão ser entregues posteriormente, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias da data da sessão de abertura, na Sala da Comissão Setorial de Licitação da EMSERH, 

ou ainda disponibilizadas para o e-mail: csl@emserh.ma.gov.br desde que digitalmente 

assinadas. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 

licitante, em língua portuguesa, salvo quando às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 

todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, devendo conter o seguinte:  

 

a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), estes últimos, se houver, para contato, bem como 

dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento);  

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, números do CPF e RG e 

cargo na empresa;  

c) Preços unitários dos itens e total da proposta, este último, em algarismo e por extenso, em real, 

com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, prevalecendo este último em caso de divergência, 

sendo, ainda, considerado preço fixo e irreajustável; 

d) Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

e) Início da Execução do fornecimento: terá início em 20 (vinte) dias, após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento, emitida pela EMSERH; 

f) Local de Prestação do Serviço: conforme descriminado no Termo de Referência, Anexo I. 

g) Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, no modelo 

do ANEXO III.  

 

7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, 

encargos, tributos, transporte, frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão; 

 

7.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o conteúdo 

ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 
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7.3.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no valor 

unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar. 

 

7.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo 

representante legal, presente na sessão pública. 

 

7.3.3. Caso as informações descritas no item 7.1., alíneas “a” e “b”, não constem na proposta, 

poderão ser encaminhadas posteriormente. 

 

7.3.4. Caso o prazo da prestação dos serviços, local da prestação do serviço/fornecimento, 

prazo de garantia, prazo de validade dos materiais e o prazo de validade da proposta sejam 

omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 

7.1.. 

 

7.3.5. Caso as especificações técnicas sejam omitidas na Proposta de Preços, o Pregoeiro 

entenderá como sendo igual ao Edital. 

 

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

serão da exclusiva e da total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

 

7.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

7.6. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro. 

 

7.7. O licitante que não mantiver sua proposta ficará sujeito às penalidades da Lei Federal nº 

10.520/2002. 

 

8. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES  

 

8.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 

apresentar a Documentação de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE Nº 

02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo a documentação comprobatória no que se refere 

à: 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28, Lei nº 8.666/93), que será comprovada mediante a 

apresentação da seguinte documentação: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 
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8.3. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 29, Lei nº 8.666/93), que 

será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

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

contratual; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante a: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, e; 

c.2) A prova de regularidade de que tratam as alíneas "c.1" a partir de 03 de novembro de 

2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a créditos 

tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 

inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e 

de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014. 

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

d.1) Certidão Negativa de Débito; 

d.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa. 

d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa 

informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

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

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

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

e.3) Alvará de Localização e Funcionamento. 

e.4) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa 

informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos, nos termos do ANEXO IV. 

 

8.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, Lei nº 8.666/93) será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

8.4.1.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que a licitante executou/executa serviços compatíveis com o objeto 
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deste certame, contendo o nome da empresa, o endereço, nome do profissional responsável, 

telefone da entidade atestadora e a descrição dos serviços realizados. 

8.4.1.2 Registro do produto na ANVISA, conforme Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 

n. 278/2005 da ANVISA. 

 

8.4.1.3 Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede do licitante, compatível com o objeto 

licitado. 

 

8.5. Da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA (art. 31, Lei nº 8.666/93):  

 

8.5.1.1. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 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:  

 

b) 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: 

 

ISG = __________Ativo Total  ________________   ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILC = Ativo Circulante     ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 

c) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua 

habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social 

ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de 

índices oficiais.  

 

8.5.1.2. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura; 

 

8.5.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  
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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 empresa, 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. 

 

8.5.1.4. 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. 

 

8.5.1.5. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil 

digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013. 

 

8.5.1.6. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta 

condição nos termos do item 3.2, deste edital, ficam dispensadas do cumprimento da 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, nos termos do art. 13 da Lei 

Estadual nº 10.403/2015. 

 

8.5.1.7. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 

60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos documentos de habilitação, 

quando não vier expresso o prazo de validade. 

 

8.6. 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. 

 

a.1) Quando tratar-se de empresas de outros Estado, a Certidão Simplificada ou 

Certidão Específica deverá ser emitida pela Junta Comercial da sede da Licitante para 

fins de comprovação de que a empresa é ME ou EPP nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006 emitida dentro do corrente ano. 

 

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

Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 

26-D, Sala 05, Viva Cidadão – Unidade Praia Grande – Projeto Reviver, fone: (98) 3231-6831, CEP: 

65010-650 – São Luís/MA, ou de outro órgão da Administração Pública Federal ou de outros Estados, 

substituirá os documentos enumerados nos subitens “a”, “b”, “c” e “d” do item 8.2 e “a” e “b” do item 

8.2, obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da declaração de 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (ANEXO V). 

 

8.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por Membro da Equipe de Apoio, ou por 

publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
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8.9. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 

habilitação.  

 

8.10. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da 

Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer 

o objeto da presente licitação, com exceção da: 

 

8.10.1 Da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros e do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, que poderão ser da sede da pessoa 

jurídica; 

 

8.10.2 Da Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial) 

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

União, que deverão ser da sede da pessoa jurídica. 

 

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

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, 

apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 

8.12. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital. 

 

8.13. O Pregoeiro 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 pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme item 

3 deste Edital, não serão admitidos novos proponentes. 

 

9.2 Os licitantes deverão entregar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 

Habilitação, sendo que o envelope de Documentos de Habilitação será rubricado pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e os representantes credenciados dos licitantes. 

 

9.3 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de Proposta de Preços, seguindo com os atos 

referentes à classificação das propostas de preços: 

 

a) Classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO e todas 

aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação 

ao menor preço; 

b) Seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 

ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério 

definido na alínea “a”.  

c) Colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 

legais dos licitantes participem da etapa competitiva por meio de lances verbais. 

d) Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionados todos os licitantes que 

tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos 

lances. 
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e) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

9.4 Então será dado início à etapa competitiva e o Pregoeiro convidará individualmente os 

representantes legais dos licitantes classificados, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em 

rodadas consecutivas, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, observadas as 

seguintes disposições: 

 

9.5 Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada; 

 

9.6 Será vedada a oferta de lance visando ao empate; 

9.7 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, para 

analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo 

concedido não poderá exceder 05 (cinco) minutos; 

 

9.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades constantes deste Edital; 

 

9.9 O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 

excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

9.10 O Pregoeiro antes de iniciar a fase de lances poderá definir o valor mínimo de diferença entre os 

lances e tempo máximo para sua formulação.  

 

9.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem de sua formulação ou conforme determinar o Pregoeiro no momento da Sessão. 

 

9.12 Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente 

pelo critério de MENOR PREÇO. 

 

9.13 Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e 

procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições para a Administração. 

 

9.14 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, devendo o Pregoeiro negociar com o particular 

melhores condições para a Administração, conforme o caso. 

 

9.15 Aceito o preço final proposto, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope de Documentos de 

Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, 

consoante às exigências deste Edital. 

 

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

 

9.17 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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9.17.1  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, mediante requerimento dentro do prazo, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Artigo 43, § 1º, da Lei 

Complementar nº 123/2006). 

 

9.17.2  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

na decadência do direito de contratação, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  

 

9.18 Se a melhor oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

9.19 Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na 

Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. 

CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contado da data da lavratura da Ata. 

 

9.19.1 A não apresentação da nova proposta no prazo determinado no subitem 9.19 e ainda 

na hipótese da inadequação da nova proposta implicará na desclassificação do licitante e 

decadência do direito à contratação, cabendo ao Pregoeiro, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação dos lances para dar 

continuidade ao Pregão, podendo inclusive reabrir a fase de lances. 

 

9.20 Se não houver manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante 

o transcurso da sessão do Pregão por parte dos licitantes presentes, o Pregoeiro procederá de imediato a 

Adjudicação do objeto ao vencedor. 

 

9.21 Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-se-á após o 

julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

 

9.22 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

9.22.1 Não atenderem às exigências deste Edital; 

9.22.2 Apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

9.22.3 Ofertarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

 

9.22.4 Apresentarem preços unitários, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como 

limite estabelecido os valores constantes do Termo de Referência (ANEXO I). 

 

9.23 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.  
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9.24 Quando todos os licitantes forem considerados inabilitados, a administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos envelopes.  

 

9.25 Todas as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes legais dos licitantes 

presentes à sessão deste Pregão.  

 

9.26 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não 

caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 A classificação das Propostas dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, sendo 

proclamado vencedor o licitante cuja Proposta atenda aos requisitos do Edital e oferte o menor preço. 

 

10.5.1. Será desclassificada a Proposta que: 

a) cuja omissão das informações e especificações sobre o objeto ofertado inviabilize a sua 

análise em conformidade com as exigências do Edital. 

b) que não atenda às exigências deste Edital, especificamente aquelas contidas no Termo 

de Referência. 

c) que apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentação solicitada pelo 

Pregoeiro admitindo-se: 

c.1) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame da EMSERH ou 

contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes. 

c.2) O licitante que ofertar preço supostamente inexequível e que não demonstre 

posteriormente a sua exequibilidade sujeitar-se-á às penalidades administrativas pela 

não manutenção da Proposta, e nesse caso o Pregoeiro retomará a sessão com os 

licitantes remanescentes. 

d) que apresentem preços unitários e totais acima do máximo estabelecido para a licitação, 

constante da Planilha de Preços anexa a este Edital. 

d1) Antes da desclassificação da Proposta por preço acima do máximo estabelecido, o 

Pregoeiro, poderá negociar com o licitante a redução do seu preço, caso obtenha êxito na 

negociação o valor da Proposta será readequado devendo o representante do licitante 

rubricar novamente a Proposta, registrando-se o fato na Ata da Sessão. 

 

10.5.2. O Pregoeiro poderá negociar os preços e condições da Proposta visando aumentar as 

vantagens para a Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou as condições de 

classificação e habilitação. 

 

10.5.3. Poderá ser aceita no presente Pregão apenas uma Proposta de Preços desde que esta atenda 

as condições do Edital e o preço seja compatível com os praticados no mercado constantes 

da Planilha Orçamentária anexa a este Edital. 

 

10.5.4. Quando todas as Propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de 

(8) oito dias úteis para a apresentação de novas Propostas, respeitando o direito do licitante 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
https://correio.ma.gov.br/www.emserh.ma.gov.br


    

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 
CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Av. Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 
Tel + 55 98 3235 7333 / Ramal 210 / e-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Visite nosso site: www.emserh.ma.gov.br 
20 

CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

de recorrer no ato da desclassificação. 

 

10.6. Antes de passar ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 

proposta classificada com o menor preço depois de encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro deverá 

consultar, para verificar o eventual descumprimento de condições de participação, os seguintes cadastros:  

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria - Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça no site 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

 

10.6.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário.  

 

10.6.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro excluirá sumariamente do certame a licitante, 

por falta de condição de participação. 

 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 O julgamento da Habilitação terá início com a verificação da adequação dos documentos 

com as exigências do Edital. 

 

11.2 Será proclamado habilitado o licitante que apresentar todos os documentos exigidos no 

Edital e inabilitado aquele que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, com exceção dos 

documentos de regularidade fiscal que poderão ser apresentados vencidos, conforme dispõe o art. 43, §1º, 

da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

11.2.1. As Declarações e Atestados emitidos pelo próprio licitante deverão ser apresentados 

em papel timbrado da empresa, com identificação do signatário. 

 

11.2.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

11.2.3. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão estar em nome da licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

11.2.4. Em se tratando de licitante filial, os documentos de habilitação jurídica e 

regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

 

11.2.5. Se o licitante beneficiário do direito de preferência não apresentar a documentação 

referente à Regularidade Fiscal no prazo estabelecido implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo o mesmo proclamado 

inabilitado e selecionada a Proposta de Preços subsequente em ordem de preço dos outros 

licitantes com direito de preferência, se houver. 
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11.2.6. Se o licitante beneficiário do direito de preferência apresentar a documentação 

regular no prazo estabelecido, o objeto da licitação será a ele adjudicado. 

 

11.2.7. Se todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação da documentação que ensejou sua inabilitação, 

respeitando o direito do licitante de recorrer no ato da inabilitação. 

 

11.2.8. Não sendo apresentados novos documentos no prazo estabelecido, o Pregoeiro dará 

prosseguimento ao certame licitatório passando para a fase de recurso. 

 

11.2.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

11.2.10. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

 

11.2.11. Os Envelopes de habilitação dos demais licitantes permanecerão sob a guarda do 

Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias após a homologação da Licitação ou, até o início da 

prestação do seu objeto pelo licitante Contratado, sob pena de inutilização dos mesmos. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, após declarado o vencedor, 

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese 

das suas razões de recorrer; 

 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no 

momento da sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 

ao licitante declarado vencedor; 

 

12.3 Caberá ao licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da lavratura da citada Ata; 

 

12.4 Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 

concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (três) dias úteis, 

contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

12.5 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados 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 08h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00; 

 

12.6 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;  

 

12.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento;  

 

12.8 Não serão conhecidos os pedidos de recursos e contrarrazões interpostos por e-mail e 

aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo com as regras estabelecidas neste 

Edital; 
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12.9 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e entregues 

diretamente na sala da Comissão Setorial de Licitação-CSL, localizada na Avenida Borborema, quadra 

16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00 às 11h00 e 

14h00 às 17h00; 

 

12.10 Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 

informado, à consideração da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH que 

proferirá decisão definitiva;  

 

12.11 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH poderá homologar este procedimento 

licitatório e determinar a contratação com o licitante vencedor. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

13.1 Após a homologação do resultado da presente licitação, o Presidente da Empresa Maranhense 

de Serviços Hospitalares - EMSERH, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, da assinatura do Contrato, sob pena de decair o direito a prestação de serviços, sem 

prejuízo das sanções neste Edital. 

 

13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado oficial e por escrito pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela EMSERH. 

 

13.3. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular no 

ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo e nas condições estabelecidas, convocar 

os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para reabertura do Pregão, ou revogar 

este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.  

 

13.3.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor. 

 

13.4. A contratação fica condicionada à consulta prévia ao Cadastro Estadual de Inadimplentes-

CEI, a fim de que seja verificada a regularidade da adjudicatária, conforme exigência do artigo 6° da Lei 

Estadual n° 6.690/1996 e do artigo 5°, do Decreto Estadual n° 21.331/2005. 

 

13.4.1. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no Cadastro Estadual de 

Inadimplentes-CEI, a CONTRATANTE não realizará os atos previstos neste item, por 

força do disposto no artigo 7°, da Lei Estadual n° 6.690/1996 combinado com o artigo 6º, do 

Decreto Estadual n° 21.331/2005. 

 

13.5. No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 

apresentar: 

 

13.5.1. Certidão Negativa de Débito com a Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão-CAEMA, consoante determina o Decreto Estadual nº 21.178/2005; 

 

13.6. Para contratar com o Estado do Maranhão, as empresas deverão ter em seu quadro de 

empregados egressos do sistema prisional, no quantitativo de acordo com o artigo 3º, da Lei Estadual nº 

9.116/2010. 
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14. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

14.1 A EMSERH se reserva ao direito de, com base no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, 

revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado a qualquer fase do processo e, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, baseado em Parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos referidos atos. 

 

14.2 Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Nulidade e Revogação do 

processo licitatório, ressalvada a hipótese prevista na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.3 A Autoridade Superior 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. 

 

14.4 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. 

 

15. CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

15.1 O Contrato Administrativo será celebrado entre o licitante adjudicado e o Estado do Maranhão, 

por intermédio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, observada a Lei 

Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais 

normas pertinentes à espécie. 

 

15.2 Constam na minuta do Contrato (ANEXO VI) as condições e a forma da prestação dos 

serviços, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, fazendo o mesmo parte 

integrante deste Edital. 

 

15.3 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões de materiais que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato.  

 

15.4 O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de vigência de 12 (doze 

meses), contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, Inciso II 

da Lei nº 8.666/93. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

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

recebimento junto ao Protocolo Central da EMSERH, conferência e atesto, por meio de transferência 

bancária, e de acordo com as condições constantes no Termo de referência e neste Contrato, mediante a 

apresentação de Nota/Fatura, correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em 

vigor, através de transferência para o BANCO: _____ – AGÊNCIA Nº: ______ – CONTA 

CORRENTE Nº: _______, em favor da CONTRATADA; 

 

16.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo está 

demonstrar tal situação. 
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16.3 A entrega das faturas será feita na sede administrativa da EMSERH, localizada na Avenida 

Borborema, Quadra 16, nº 25 - Bairro Calhau - CEP: 65.071-360 - São Luís (MA). 

 

16.4 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço 

até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao faturado. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será 

devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

 

16.5 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 

fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, 

de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso 

não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida instrução. 

 

16.6 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo 

recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação. 

 

16.7 Quando houver necessidade de refaturamento dos valores dos serviços prestados por 

discordância da CONTRATANTE, as novas faturas deverão ser emitidas de acordo com os padrões 

apresentados anteriormente, com data de vencimento de 20 (vinte) dias posterior a data de emissão.  

 

16.8 Transcorrido o devido processo referente a multas contratuais os valores das mesmas poderão 

ser glosados em faturas com vencimento vindouro.  

 

16.9 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 

a) Não produziu os resultados acordados;  

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida;  

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

 

16.10 Antes do pagamento, a EMSERH realizará consultas para verificar a manutenção das 

condições de habilitação da Contratada, imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento. 

16.11 Serão efetuadas as seguintes consultas: 

 

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

b) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN.  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.  

e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

 

16.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 

termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

 

16.13 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto 

na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  
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16.14 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

 

16.15 A EMSERH não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.  

 

16.16 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 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 

I =     (6/100)    . 

365 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula. 

N = Número de dias entre a data milite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

 

16.17 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no Protocolo da EMSERH os 

documentos abaixo relacionados: 

 

a) Solicitação de pagamento (Ofício); 

b) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura (Atestadas); 

c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

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

União; 

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) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, 

nos moldes do Decreto nº 4.358 de 05 de setembro de 2012, em atendimento ao art. 7º XXXIII da 

CF/88 e no Art. 27, V, Lei nº 8.666/93; 

l) Alvará de Funcionamento; 

m) Certidão de Regularidade com a CAEMA, com validade compatível com a data do pagamento 

(Decreto nº 21.178/2005); 

n) Cópia do Contrato, devidamente publicado; 

o) Cópia do Termo de Prorrogação e ou Aditivo, devidamente publicado, caso tenha; 

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

Para optantes do Simples Nacional: Declaração comprobatória conforme exigido pela Receita 

Federal – RFB. 

 

16.18 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

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

sociais e para fiscais, quando a legislação assim exigir. 

 

17 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

17.1 A empresa se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos produtos, a qual deverá 

ser efetivada em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação da unidade requisitante. 

 

17.2 O prazo de validade da água mineral deverá ser de, no máximo, 02 (dois) meses contados da 

data da entrega, faz necessário informar que os produtos que na data da entrega já tenha expirado um 

terço do prazo de validade serão recusados pela CONTRATANTE. 

 

17.3 O REGIME DE COMODATO, no caso dos garrafões de água, terá funcionamento 

obedecendo ao estabelecido a seguir:  

 

17.4 Dependendo da necessidade da Contratante, os garrafões com capacidade para 

acondicionamento de 20 (vinte) litros serão fornecidos por meio de Comodato. 

 

17.5 Na primeira entrega, o COMODANTE deverá verificar, juntamente com um funcionário da 

COMODATÁRIA, quantos garrafões o Órgão dispõe, e o COMODANTE procederá ao fornecimento 

de quantos garrafões forem necessários para completar a quantidade suficiente ao atendimento do serviço. 

 

17.6 A COMODATÁRIA fará um levantamento dos garrafões existentes nos locais de entrega e 

discriminará, em relatório, a quantidade por local, encaminhando o mesmo à COMODANTE. 

 

17.7 Os garrafões serão utilizados, exclusivamente, para acondicionar água nas instalações da 

COMODATÁRIA, não sendo cabível seu uso para outros fins. 

 

17.8 A COMODATÁRIA está obrigada a realizar vistoria nos garrafões na hora da entrega, 

devendo comunicar imediatamente à COMODANTE os eventuais defeitos encontrados, para que esta o 

substitua se for o caso. 

 

17.9 A COMODATÁRIA poderá utilizar os garrafões cedidos em COMODATO como se 

proprietária fosse obrigando-se a devolvê-los em perfeito estado de uso e conservação nas mesmas 

condições em que os recebeu. 

 

17.10 A simples entrega dos materiais e execução dos serviços não implica na sua aceitação 

definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela EMPRESA 

MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH: 
 

a) Provisoriamente: em até 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação do material/ do serviço 

executado, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência 

inicial por técnico especializado indicado pela EMSERH e, caso seja identificada conformidade com as 

especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado.  

 

b) Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade, e consequente aceitação que se dará 

em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, e, se houver conformidade com as 

especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pelo técnico indicado pela EMSERH. 

 

18. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
https://correio.ma.gov.br/www.emserh.ma.gov.br


    

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH 
CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Av. Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA 
Tel + 55 98 3235 7333 / Ramal 210 / e-mail: csl@emserh.ma.gov.br 

Visite nosso site: www.emserh.ma.gov.br 
27 

CSL/EMSERH 

 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 231475/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 

Contratada que, no decorrer da contratação: 

 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

 

18.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  

 

18.2.1 Advertência; 

 

18.2.2 Multa de:  

 

11.5.1.1.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso 

na entrega ou execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

11.5.1.1.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso 

na entrega do objeto ou execução dos serviços, por período superior ao previsto no item 

anterior, limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Após o trigésimo primeiro dia e a critério 

da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença.  

11.5.1.1.3. De até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas hipóteses não previstas nas 

alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.  

11.5.1.1.4. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 

11.5.1.1.5. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nos itens 14.2.1. e 

14.2.2., o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento). 

 

18.2.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a EMSERH, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

18.2.4 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 

sempre que a Contratada ressarcir a EMSERH pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada.  
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18.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de tributos. 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 21 de julho de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

 

18.6 Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 

recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como a não 

manutenção das condições de habilitação e o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 

alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária 

e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, 

de 17 de julho de 2002. 

 

18.6.1 Até que a Contratada comprove o disposto no item acima, a EMSERH deverá reter a 

garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo 

utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os 

pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. 

 

18.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à EMSERH serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 

18.7.1 Caso a EMSERH determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

18.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18.9 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

18.10 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação serão previstas no 

Edital.  

 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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19.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, 

consignados no orçamento da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, em 

conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária: 21202 

Projeto Atividade: EMSERH 

Despesas: 4.3.02.03.31 – Água Mineral. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

 

20.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.  

 

20.3 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá: 

 

20.3.1 Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

20.3.2 Anular a licitação por motivo de ilegalidade de atos essenciais, devendo ser 

garantido aos interessados o contraditório e ampla defesa, no prazo disposto no ato de 

anulação. 

 

20.3.3 Sanar erros ou falhas, no julgamento da habilitação das propostas, desde que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, sempre mediante 

despacho fundamentado, devidamente registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

20.3.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

20.3.5 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.3.6 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Estado do Maranhão, em nenhum caso será responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

20.3.7 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 

ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições 

do presente Edital. 
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20.3.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 

dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

20.3.9 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 

da contratação. 

 

20.3.10 A abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação 

será sempre realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da 

reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe 

de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste 

Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes dos 

licitantes presentes. 

 

20.3.11 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de 

Preços e Documentos de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não 

puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os 

motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 

posteriormente. 

 

20.3.12 Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e 

pelos representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 

guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

20.3.13 O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, 

proferindo-se no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

 

20.3.14 Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada no endereço da Comissão Setorial de Licitação-CSL, até 10 (dez) 

dias úteis, após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pelo 

Pregoeiro. 

 

20.3.15 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Justiça Estadual da Comarca da Capital do Estado 

do Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

20.3.16 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO CARTA CREDENCIAL 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV MODELO DA DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

ANEXO VI 
 
MINUTA DO CONTRATO 

 

 

São Luís (MA), 24 de janeiro de 2018. 

 

 

Nelsonairon Marques Viana 
Pregoeiro da EMSERH 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018-CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 231475/2017-EMSERH 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de ÁGUA MINERAL POTÁVEL em 

garrafão de 20 litros e copo de 200ml, para atender as necessidades das Unidades de Saúde 

administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH na Grande São 

Luís e no interior do Estado do Maranhão. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

2.1. 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. 

2.2.  Nesse caminho, dentre as competências designadas no art. 4º do diploma legal supracitado 

destaca-se a administração das unidades de saúde estaduais. 

2.3. Dessa forma Considerando a necessidade de suprir as necessidades da Administração, no que se 

refere ao abastecimento de água mineral às Unidades de Saúde da capital e interior, 

atendendo a pacientes, acompanhantes e funcionários. 

2.4. Dessa forma justifica-se a abertura deste processo a para contratação de empresa especializada no 

fornecimento de água mineral potável (garrafão de 20 litros e copinho de 200 ml) visando 

atender as Unidades da Grande São Luis e do interior administradas pela EMSERH . 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a empresa forneceu ou fornece material, compatível 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 prestados e/ou dos produtos fornecidos.  

3.2. Registro do produto na ANVISA, conforme Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 278/2005 

da ANVISA. 

3.3. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, da sede do licitante, compatível com o objeto licitado. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
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4.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de ÁGUA MINERAL POTÁVEL, obtida 

de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo 

definido e constante de sais minerais (composto iônica) e pela presença de oligoelementos e 

outros constituintes, para atender as necessidades das Unidades de Saúde administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH em São Luís e no interior do Estado 

do Maranhão. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
Quant/ 

mes 

Quant/ 

ano 

1 

ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, com as seguintes 

características: 

 

- Ser classificada como água mineral 

tradicional ou água potável sem gás, envasada 

em garrafões PET de 20 litros, fluoretada, 

segundo código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 

- Ser registrada na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, atender a 

Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a 

Resolução 12/97 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. 

 

- Os garrafões disponibilizados pela 

CONTRATADA, em regime de 

COMODATO (ver Item 7) deverão ser em 

policarbonato, liso, transparente, ter 

capacidade de acondicionamento para 20 

(vinte) litros de água mineral, próprios para o 

acondicionamento de água mineral, resistentes, 

excelente estado de conservação, sem ranhuras 

e/ou amassados, vir com tampa protetora e 

lacre de segurança, para evitar contaminações 

externas. 

 

- Apresentação e características básicas do 

rótulo-padrão aprovado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM 

(Decreto Lei nº 7.841/1945) e Registro 

Garrafão 5.680 68.160 

2 ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, com as Caixa 425 5100 
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seguintes características: 

- Acondicionada em embalagem descartável 

copo de 200 mililitros, em polietileno, com 

lacre de segurança personalizado pelo 

fabricante, constando a identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de validade 

no rótulo. O produto deverá atender à portaria 

451/97 do Ministério da Saúde, e a Resolução 

12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

 

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

5.1. A entrega dos produtos será periódica conforme cronograma apresentado pela Contratada 

aprovado pela EMSERH, em até 10 dias após a assinatura do contrato, conforme a necessidade 

das Unidades. 

5.2. A simples entrega do(s) produtos objeto(s) deste termo de referência não implica na sua aceitação 

definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e verificação da conformidade a ser realizada por 

servidor ou comissão devidamente indicada pela EMSERH. 

5.3. Os produtos deverão ser acondicionados de forma compatível para a sua conservação, em 

embalagens de fábrica e devidamente lacrados pelos próprios fabricantes.  

5.4. As características microbiológicas da água mineral natural ofertada deverão atender às 

determinações da Resolução RDC nº 275/05, da ANVISA.  

5.5. Não serão aceitas águas minerais potáveis de mesa ou águas minerais purificadas, adicionadas de 

soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais para se enquadrarem 

na classificação de minerais. 

5.6. A execução do fornecimento terá inicio em 20 (vinte) dias, após recebimento da Ordem de 

Fornecimento, emitida pela EMSERH, datada e assinada, pela Autoridade competente. 

5.7. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a respectiva Ordem de Fornecimento, 

combinado com o Termo de Referencia, sempre acompanhado do respectivo documento fiscal. 

5.8. Os produtos deverão ser entregues nos endereços informados abaixo, no horário das 08:00 às 

18:00 horas, em dias úteis, conforme Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH. A entrega 

também poderá, a critério da Administração, ocorrer aos finais de semana e feriados dependendo 

da necessidade da Unidade. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. A licitante deverá apresentar devidamente preenchida a Proposta de Preços, conforme modelo 

presente no ANEXO I deste Termo de Referência. 

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

estabelecidas neste Termo.  

6.3. A apresentação das propostas deverá obedecer aos lotes e quantidades abaixo: 
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6.3.1. Item 01- ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (garrafão de 20 

litros). 

6.3.1.1. Lote 1 – Grande S.Luis, Morros, Itapecuru, Chapadinha- quantidade mensal: 4.280, quantidade 

anual: 51.360. 

6.3.1.2. Lote 2 – Paulino Neves, Barreirinhas- quantidade mensal: 600; quantidade anual: 7.200. 

6.3.1.3. Lote 3 - Barra do Corda- quantidade mensal: 200; quantidade anual: 2400. 

6.3.1.4. Lote 4 - Imperatriz-quantidade mensal: 400; quantidade anual: 4.800. 

6.3.1.5. Lote 5 - Carutapera- quantidade mensal: 200; quantidade anual: 2400. 

 

6.3.2. Item 02- ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA DE PRIMEIRA QUALIDADE (caixa com 48 

copos) 

6.3.2.1. Lote 1 - Grande S.Luis, Morros, Itapecuru, Chapadinha- quantidade mensal: 345; quantidade 

anual: 4.140. 

6.3.2.2. Lote 2 - Paulino Neves, Barreirinhas- quantidade mensal: 20; quantidade anual: 240. 

6.3.2.3. Lote 3 - Barra do Corda- quantidade mensal: 10; quantidade anual: 120. 

6.3.2.4. Lote 4 - Imperatriz-quantidade mensal: 40; quantidade anual: 480. 

6.3.2.5. Lote 5 - Carutapera- quantidade mensal: 10; quantidade anual: 120. 

 

6.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha de 

preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada alterar a composição de 

seus preços unitários. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

 

7.1. A empresa se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos produtos, a qual deverá ser 

efetivada em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação da unidade requisitante. 

7.2. O prazo de validade da água mineral deverá ser de, no máximo, 02 (dois) meses contados da data da 

entrega, faz necessário informar que os produtos que na data da entrega já tenha expirado um terço do 

prazo de validade serão recusados pela CONTRATANTE. 

7.3. O REGIME DE COMODATO, no caso dos garrafões de água, terá funcionamento obedecendo 

ao estabelecido a seguir:  

7.3.1. Dependendo da necessidade da Contratante, os garrafões com capacidade para acondicionamento 

de 20 (vinte) litros serão fornecidos por meio de Comodato. 

7.3.2. Na primeira entrega, o COMODANTE deverá verificar, juntamente com um funcionário da 

COMODATÁRIA, quantos garrafões o Órgão dispõe, e o COMODANTE procederá ao 

fornecimento de quantos garrafões forem necessários para completar a quantidade suficiente ao 

atendimento do serviço. 

7.3.3. A COMODATÁRIA fará um levantamento dos garrafões existentes nos locais de entrega e 

discriminará, em relatório, a quantidade por local, encaminhando o mesmo à COMODANTE. 

7.3.4. Os garrafões serão utilizados, exclusivamente, para acondicionar água nas instalações da 

COMODATÁRIA, não sendo cabível seu uso para outros fins. 

7.3.5. A COMODATÁRIA está obrigada a realizar vistoria nos garrafões na hora da entrega, devendo 

comunicar imediatamente à COMODANTE os eventuais defeitos encontrados, para que esta o 

substitua se for o caso. 
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7.3.6. A COMODATÁRIA poderá utilizar os garrafões cedidos em COMODATO como se 

proprietária fosse obrigando-se a devolvê-los em perfeito estado de uso e conservação nas 

mesmas condições em que os recebeu. 

7.4. A simples entrega dos materiais e execução dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, o que 

ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH: 

a) Provisoriamente: em até 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação do material/ do serviço 

executado, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência 

inicial por técnico especializado indicado pela EMSERH e, caso seja identificada conformidade com as 

especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado.  

b) Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade, e consequente aceitação que se dará 

em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, e, se houver conformidade com as 

especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pelo técnico indicado pela EMSERH. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

8.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa entregar o objeto de acordo 

com as determinações do Contrato e do Termo de Referência. 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.3. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do material entregue, na forma do contrato. 

8.4. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

momento da contratação. 

8.5. 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. 

8.6. Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a entrega do material e 

avaliar as obrigações da empresa contratada, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, 

conforme as condições ajustadas neste Termo de Referência, através de servidor designado pela 

autoridade competente indicado pela EMSERH. 

8.7. Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA. 

8.8. Entregar à CONTRATADA a(s) Ordem(ns) de Fornecimento com a definição do material a ser 

entregue, devidamente assinada (s) por funcionário autorizado. 

8.9. Receber da CONTRATADA as Ordem(ns) de Fornecimento devidamente preenchida(s) com o 

relato do material entregue. 

8.10. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

Contratada e que digam respeito à natureza do objeto a ser entregue. 

8.11. Permitir o acesso dos funcionários da empresa contratada às suas dependências para a entrega do 

material, desde que os mesmos estejam devidamente uniformizados e identificados. 

8.12. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando o material entregue apresentar especificação 

técnica diferente do exigido neste Termo de Referência, defeitos de acabamento, ou que sejam entregues 

incompletos, para tomar todas as providências para a correção ou troca, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, contados do recebimento da notificação.  
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8.13. Não aceitar a entrega de material em desacordo com as especificações, prazos, quantidade, 

qualidade, termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. Entregar o produto em embalagem original, devidamente lacrada, devendo promover a 

substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação da 

Unidade, quando apresentar deterioração, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes das 

características naturais, durante o período de sua validade. 

 

9.2.  Acatar todas as orientações das unidades emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 

 

9.3.  Manter sempre um preposto, aceito pela EMSERH, formalmente designado para representá-la na 

execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO.  

9.4. Comunicar à CONTRATANTE a existência de qualquer anormalidade que notar nos produtos e 

que não possam ser eliminadas nos termos deste Contrato.  

 

9.5. Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela CONTRATANTE, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

aos questionamentos formulados.  

 

9.6.  Comunicar à CONTRANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que antecedem a 

data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação.  

 

9.7.  Entregar os produtos atendendo às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, ANVISA, etc., 

atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 

8.078/90(Código de Defesa do Consumidor). 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes dessa contratação estarão submetidas à dotação orçamentária prevista 

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

 

11. DO PAGAMENTO 

 

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

conferência e aceite definitivo, e de acordo com as condições constantes neste 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. 

 

11.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA. 
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11.3. 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. 

11.4. 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. 

 

11.5. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos produtos entregues de modo 

idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato. 

 

11.6. Nota Fiscal e/ou a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do Contrato, 

observadas as normas contratualmente.  

 

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

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

12. DA VALIDADE DOS MATERIAIS 

 

12.1. A validade do produto entregue deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) meses, a contar da data do 

recebimento definitivo pela Contratante.  

 

12.2. Todas as providências para a troca dos materiais, que apresentarem inconformidades que 

impossibilitem ou dificultem seu uso, deverão ser adotadas pela Contratada, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da notificação da Contratante. 

 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

13.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, nos termos  

da Lei n° 8.666. 

 

14. DO FISCAL DO CONTRATO 

 

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

conformidade da entrega do material, de acordo com a especificação e quantidade contida neste Termo de 

Referência, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um servidor designado, 

na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

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

venham a impedir ou dificultar a aquisição.  
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15.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação, 

visando a aquisição, independente de estarem nele transcritas. 

 

15.3. São partes integrantes deste Termo de Referência: 

 

Anexo A – Proposta de preços. 

Anexo B – Unidades para atendimento. 

 

 

São Luís (MA), 27 de novembro de 2017. 

 

 

 

ELABORADOR: 

 

 

Carlos Augusto Maciel Silva 

Consultor de Compras 

Matrícula n° 4262 

DE ACORDO: 

 

 

Kamila Pereira C. de Aguiar  

Executiva de Compras  

Matrícula nº 2703 
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ANEXO A 

 

Apresento a Proposta de Preço para fornecimento de água mineral potável em 

garrafões de 20 litros e copos de 200 ml para atender as necessidades das Unidades de Saúde 

administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares- EMSERH na capital e interior, 

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. 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

Lote 1 (Grande São Luis, Morros, Itapecuru, Chapadinha) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUAN

T/mês  

QUAN

T/ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água potável sem 

gás, envasada em garrafões PET de 20 litros, 

fluoretada, segundo código de águas 

minerais, dentro dos padrões estabelecidos 

pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

UND. 4280 51360 

  

2 Agua em embalagem descartável copo de 200 

mililitros, em polietileno, com lacre de 

segurança personalizado pelo fabricante, 

constando a identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade no rótulo. O 

produto deverá atender à portaria 451/97 do 

Ministério da Saúde, e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos - CNNPA. Caixa contendo 48 

(quarenta e oito) unidades. 

UND. 345 4140   

 

Lote 2 (Paulino Neves, Barreirinhas) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT/

mês  

QUANT/

ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água 

potável sem gás, envasada em garrafões 

PET de 20 litros, fluoretada, segundo 

código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

UND. 600 7200 

  

2 Agua em embalagem descartável copo 

de 200 mililitros, em polietileno, com 

lacre de segurança personalizado pelo 

UND. 20 240   
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fabricante, constando a identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde, e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

 

 

Lote 3 (Barra do Corda) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT/

mês  

QUANT/

ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água 

potável sem gás, envasada em garrafões 

PET de 20 litros, fluoretada, segundo 

código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

UND. 200 2400 

  

2 Agua em embalagem descartável copo 

de 200 mililitros, em polietileno, com 

lacre de segurança personalizado pelo 

fabricante, constando a identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde, e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 10 120   

 

Lote 4 (Imperatriz) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT/

mes  

QUANT/

ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água 

potável sem gás, envasada em garrafões 

PET de 20 litros, fluoretada, segundo 

código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

UND. 400 4800 

  

2 Agua em embalagem descartável copo 

de 200 mililitros, em polietileno, com 

lacre de segurança personalizado pelo 

fabricante, constando a identificação do 

UND. 40 480   
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produto, data de fabricação e prazo de 

validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde, e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

 

Lote 5 (Carutapera) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT/

mês  

QUANT/

ano  

PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 

Água mineral tradicional ou água 

potável sem gás, envasada em garrafões 

PET de 20 litros, fluoretada, segundo 

código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo 

Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

UND. 200 2400 

  

2 Agua em embalagem descartável copo 

de 200 mililitros, em polietileno, com 

lacre de segurança personalizado pelo 

fabricante, constando a identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade no rótulo. O produto deverá 

atender à portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde, e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

UND. 10 120   

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _______,__ (_________________________). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 60 dias) 

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses. 

 

 

Data, ___de ______________de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa 
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                                                          ANEXO B 

 

 

 

Unidades para atendimento: 

 

ITEM LOCAL ENDEREÇO 

MACRO-REGIONAL DE SÃO LUÍS 

1 UPA VINHAIS - SÃO LUÍS E CENTRO DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS DO VINHAIS 

- SÃO LUÍS 

Rua 105 Av. 02 S/N, Vinhais, 

São Luís – Ma 

2 INSTITUTO OSWALDO CRUZ-

IOC/LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 

PÚBLICA DO MARANHÃO – LACEN - MA 

Rua João Luís nº 3684, 

Diamante, São Luís – Ma 

3 CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO 

D´ÁGUA - SLZ 

Rua Domingos Rodrigues n° 70 

Olho d Água 

4 UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO - PAÇO 

DO LUMIAR 

Rua 13, Maiobão, Paço do 

Lumiar – Ma 

5 UPA ITAQUI BACANGA- SÃO LUÍS Rua Portugal ,S/N, Bacanga, 

São Luís - Ma 

6 UPA PARQUE VITÓRIA - SÃO LUÍS Av. José Santana nº 20 QD. 30, 

Residencial Canudos, São Luís 

– Ma 

7 UPA ARAÇAGY - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR Av. Dos Holandeses S/N, 

Araçagy, São José de Ribamar 

– Ma 

8 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

E DIAGNÓSTICO – PAM DIAMANTE 

Rua João Luís nº 3684, 

Diamante, São Luís – Ma 

9 CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO RÊGO - 

SÃO LUÍS 

Av. dos Franceses S/N, Vila 

Palmeira, São Luís – Ma 

10 CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

- CEMESP 

Av Kenedy nº 2000, Bairro de 

Fátima, São Luís – Ma 

11 UPA CIDADE OPERÁRIA - SÃO LUÍS E 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

DA CIDADE OPERÁRIA - SÃO LUÍS 

Av. Principal, S/N, Cidade 

Operária, São Luís – Ma 

12 UPA VILA LUIZÃO Rua São Paulo S/N, Vila 

Luizão, São Luís – Ma 

13 HOSPITAL DE REFERÊNCIA ESTADUAL 

DE ALTA COMPLEXIDADE TARQUÍNIO 

LOPES FILHO - SÃO LUÍS 

Praça Neto Guterres, nº 02, 

Madre Deus, São luís – Ma 

14 HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS - SÃO 

LUÍS 

Rua Cinco de Janeiro, nº 166, 

Jordoa, São Luís – Ma 

15 HOSPITAL AQUILES LISBOA Avenida José Sarney, s/n, Ponta 

do Bonfim – Vila Nova (98) 

3242-6902 

16 SEDE ADMINISTRATIVA DA EMSERH Avenida Borborema  

17 HOSPITAL REGIONAL DE MORROS Rua Principal S/N, Coelho, 

Morros – Ma 

18 HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS 

FONSECA - ITAPECURU MIRIM 

Rua Humberto de Campos S/N, 

Centro, Itapecuru Mirim – Ma 
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19 UPA DE CHAPADINHA Av. José Sarney, s/n - 

Chapadinha 

REGIONAL DE ROSÁRIO 

20 HOSPITAL DE PAULINO NEVES BR-315 s/n (98) 3487-1067 

21 HOSPITAL REGIONAL DE 

BARREIRINHAS 

Av-01 nº 15 Loteamento 

Parque das Dunas- Cidade 

Nova (99) 9 9147-0717 

REGIONAL DE BARRA DO CORDA 

22 AME DE BARRA DO CORDA Rua Antônio Leite Brasil, s/n – 

Altamira. 

REGIONAL DE IMPERATRIZ 

23 CEMESP DE IMPERATRIZ Av. Luís Domingues, 2140 – 

Bairro Entroncamento. 

REGIONAL DE PINHEIRO 

24 HOSPITAL GERAL DE CARUTAPERA Av. Senador Epitácio Cafeteira 

s/n 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018-CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 231475/2017-EMSERH 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

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

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

__________________ Cargo __________________ inscrito no CPF sob o nº _________, portador do RG 

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

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

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

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

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

necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento.  

 

 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 

 

 

________________________ 

Representante(s) legal(is) 

 

 

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

licitante, em atendimento ao Edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018-CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 231475/2017-EMSERH 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

 

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

__________________, representada por seu __________________ (Cargo), __________________ 

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

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

 

 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 

 

 

________________________ 

Representante(s) legal(is) 

 

 

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

pela empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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ANEXO IV 

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

FEDERAL DE 1988 
 

 

 

 

 

 

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

____________________, representada por seu ____________________ (Cargo), 

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

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

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

 

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

 

 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 

 

__________________________ 

Representante(s) legal(is) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

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

____________________, representada por seu ____________________ (Cargo), 

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

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

Federal nº 8.666/1993. 

 

 

Domicilio do Licitante, ___ de __________ de 2018. 

 

 

__________________________ 

Representante(s) legal(is)
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

CONTRATO Nº XX/2018-DC/EMSERH. 

REF. PROCESSO Nº  231475/2018/EMSERH. 

 

 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

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. nº 16, Casa nº 25 – 

Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº. 18519709/0001 - 63, neste ato representada por seu Presidente, 

o Sr. VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS, inscrita no CPF nº 690.378.683-04 e portador da Cédula 

de Identidade nº 142987930 SSPMA doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a Empresa 

____________________, CNPJ nº _______________, sediada à Rua __________________________, 

CEP: _________________ neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, portador da Carteira 

de Identidade nº ____________ e inscrito sob CPF. nº _____________, doravante denominada 

CONTRATADA têm, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente 

da licitação na modalidade XXXXXXXXX, com fundamento na Lei XXXXXXXXXXXXXX e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: 

 

1.1. Este Contrato tem por objeto: fornecimento de ÁGUA MINERAL POTÁVEL em garrafão de 20 

litros e copo de 200ml, para atender as necessidades das Unidades de Saúde administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH na Grande São Luís e no interior do 

Estado do Maranhão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

2.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de ÁGUA MINERAL POTÁVEL, obtida de 

fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo definido e 

constante de sais minerais (composto iônica) e pela presença de oligoelementos e outros constituintes, 
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para atender as necessidades das Unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares - EMSERH em São Luís e no interior do Estado do Maranhão. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
Quant/ 

mes 

Quant/ 

ano 

1 

ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, com as seguintes 

características: 

 

- Ser classificada como água mineral 

tradicional ou água potável sem gás, envasada 

em garrafões PET de 20 litros, fluoretada, 

segundo código de águas minerais, dentro dos 

padrões estabelecidos pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 

- Ser registrada na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, atender a 

Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a 

Resolução 12/97 da Comissão Nacional de 

Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. 

 

- Os garrafões disponibilizados pela 

CONTRATADA, em regime de 

COMODATO (ver Item 7) deverão ser em 

policarbonato, liso, transparente, ter 

capacidade de acondicionamento para 20 

(vinte) litros de água mineral, próprios para o 

acondicionamento de água mineral, resistentes, 

excelente estado de conservação, sem ranhuras 

e/ou amassados, vir com tampa protetora e 

lacre de segurança, para evitar contaminações 

externas. 

 

- Apresentação e características básicas do 

rótulo-padrão aprovado pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral – DNPM 

(Decreto Lei nº 7.841/1945) e Registro 

Garrafão 5.680 68.160 

2 ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, com as 

seguintes características: 

- Acondicionada em embalagem descartável 

copo de 200 mililitros, em polietileno, com 

Caixa 425 5100 
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lacre de segurança personalizado pelo 

fabricante, constando a identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de validade 

no rótulo. O produto deverá atender à portaria 

451/97 do Ministério da Saúde, e a Resolução 

12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para alimentos - CNNPA. Caixa 

contendo 48 (quarenta e oito) unidades. 

     

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

 

3.1. A entrega dos produtos será periódica conforme cronograma apresentado pela Contratada aprovado 

pela EMSERH, em até 10 dias após a assinatura do contrato, conforme a necessidade das Unidades. 

 

3.2. A simples entrega do(s) produtos objeto(s) deste Contrato não implica na sua aceitação definitiva, o 

que ocorrerá após a vistoria e verificação da conformidade a ser realizada por servidor ou comissão 

devidamente indicada pela EMSERH. 

 

3.3. Os produtos deverão ser acondicionados de forma compatível para a sua conservação, em 

embalagens de fábrica e devidamente lacrados pelos próprios fabricantes.  

 

3.4. As características microbiológicas da água mineral natural ofertada deverão atender às determinações 

da Resolução RDC nº 275/05, da ANVISA.  

 

3.5. Não serão aceitas águas minerais potáveis de mesa ou águas minerais purificadas, adicionadas de 

soluções salinas artificiais, uma vez que não preenchem os requisitos legais para se enquadrarem na 

classificação de minerais. 

 

3.6. A execução do fornecimento terá inicio em 20 (vinte) dias, após recebimento da Ordem de 

Fornecimento, emitida pela EMSERH, datada e assinada, pela Autoridade competente. 

 

3.7. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a respectiva Ordem de Fornecimento, combinado 

com o Contrato, sempre acompanhado do respectivo documento fiscal. 

 

3.8. Os produtos deverão ser entregues nos endereços informados abaixo, no horário das 08:00 às 18:00 

horas, em dias úteis, conforme Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH. A entrega também 

poderá, a critério da Administração, ocorrer aos finais de semana e feriados dependendo da necessidade 

da Unidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: 

 

4.1. A empresa se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos produtos, a qual deverá ser 

efetivada em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação da unidade requisitante. 

 

4.2. O prazo de validade da água mineral deverá ser de, no máximo, 02 (dois) meses contados da data da 

entrega, faz necessário informar que os produtos que na data da entrega já tenha expirado um terço do 

prazo de validade serão recusados pela CONTRATANTE. 
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4.3. O REGIME DE COMODATO, no caso dos garrafões de água, terá funcionamento obedecendo ao 

estabelecido a seguir:  

 

4.3.1. Dependendo da necessidade da Contratante, os garrafões com capacidade para acondicionamento 

de 20 (vinte) litros serão fornecidos por meio de Comodato. 

 

4.3.2. Na primeira entrega, o COMODANTE deverá verificar, juntamente com um funcionário da 

COMODATÁRIA, quantos garrafões o Órgão dispõe, e o COMODANTE procederá ao fornecimento de 

quantos garrafões forem necessários para completar a quantidade suficiente ao atendimento do serviço. 

 

4.3.3. A COMODATÁRIA fará um levantamento dos garrafões existentes nos locais de entrega e 

discriminará, em relatório, a quantidade por local, encaminhando o mesmo à COMODANTE. 

 

4.3.4. Os garrafões serão utilizados, exclusivamente, para acondicionar água nas instalações da 

COMODATÁRIA, não sendo cabível seu uso para outros fins. 

 

4.3.5. A COMODATÁRIA está obrigada a realizar vistoria nos garrafões na hora da entrega, devendo 

comunicar imediatamente à COMODANTE os eventuais defeitos encontrados, para que esta o substitua 

se for o caso. 

 

4.3.6. A COMODATÁRIA poderá utilizar os garrafões cedidos em COMODATO como se proprietária 

fosse obrigando-se a devolvê-los em perfeito estado de uso e conservação nas mesmas condições em que 

os recebeu. 

 

4.4. A simples entrega dos materiais e execução dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, o 

que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pela EMPRESA MARANHENSE DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH: 

 

a) Provisoriamente: em até 05 (cinco) dias úteis, mediante apresentação do material/ do serviço 

executado, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial 

por técnico especializado indicado pela EMSERH e, caso seja identificada conformidade com as 

especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado.  

 

b) Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade, e consequente aceitação que se dará em 

até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, e, se houver conformidade com as especificações 

técnicas, a Nota Fiscal será atestada pelo técnico indicado pela EMSERH. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR: 

 

5.1. O valor total deste Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXX), incluído no mesmo todas as 

despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 

 

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade 

financeira: Unidade Orçamentaria: ________; Unidade: _____________; Despesa: _____________. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 
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7.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, nos termos da Lei 

n° 8.666/93 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕE DA CONTRATANTE: 

 

8.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa entregar o objeto de acordo 

com as determinações deste Contrato e do Termo de Referência. 

 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 

8.3. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do material entregue, na forma do contrato. 

 

8.4. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

momento da contratação. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a entrega do material e 

avaliar as obrigações da empresa contratada, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, 

conforme as condições ajustadas neste Contrato, através de servidor designado pela autoridade 

competente indicado pela EMSERH. 

 

8.7. Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA. 

 

8.8. Entregar à CONTRATADA a(s) Ordem(ns) de Fornecimento com a definição do material a ser 

entregue, devidamente assinada (s) por funcionário autorizado. 

 

8.9. Receber da CONTRATADA as Ordem(ns) de Fornecimento devidamente preenchida(s) com o 

relato do material entregue. 

 

8.10. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

Contratada e que digam respeito à natureza do objeto a ser entregue. 

 

8.11. Permitir o acesso dos funcionários da empresa contratada às suas dependências para a entrega do 

material, desde que os mesmos estejam devidamente uniformizados e identificados. 

 

8.12. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando o material entregue apresentar especificação 

técnica diferente do exigido neste Contrato, defeitos de acabamento, ou que sejam entregues incompletos, 

para tomar todas as providências para a correção ou troca, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados do recebimento da notificação.  

 

8.13. Não aceitar a entrega de material em desacordo com as especificações, prazos, quantidade, 

qualidade, termos e condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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9.1. Entregar o produto em embalagem original, devidamente lacrada, devendo promover a 

substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação da Unidade, 

quando apresentar deterioração, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes das características naturais, 

durante o período de sua validade. 

 

9.2.  Acatar todas as orientações das unidades emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

 

9.3.  Manter sempre um preposto, aceito pela EMSERH, formalmente designado para representá-la na 

execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO.  

 

9.4. Comunicar à CONTRATANTE a existência de qualquer anormalidade que notar nos produtos e 

que não possam ser eliminadas nos termos deste Contrato.  

 

9.5. Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela CONTRATANTE, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos 

questionamentos formulados.  

 

9.6.  Comunicar à CONTRANTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que antecedem a 

data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação.  

 

9.7.  Entregar os produtos atendendo às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, ANVISA, etc., 

atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 

8.078/90(Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCAL DE CONTRATO: 

 

10.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Servidor indicado pela EMSERH, que 

será designado como fiscal do Contrato pela CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

 

10.2 O funcionários designados como fiscais de Contrato serão distribuídos entre: 

 

10.2.1. FISCAL ADMINISTRATIVO, que:  

 

a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da 

execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. Preferencialmente será 

hierarquicamente ligado à Gerência solicitante da contratação. Será nomeado fiscal administrativo titular 

e suplente. 

 

b) emitirá Ordem de Serviços/Fornecimentos, dando ciência ao representante da empresa/preposto sobre 

as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre em ato formal, bem como emitir demais 

instrumentos necessários à comunicação entre as partes viabilizando a regularidade do fluxo de 

informações, que deverão compor o Relatório de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos. 

 

10.2.2. FISCAL TÉCNICO: aquele que acompanha, diretamente, a execução do contrato. Precisa ter 

preferencialmente conhecimento técnico acerca do objeto, quando necessário à fiscalização. Será 

nomeado fiscal técnico titular e suplente. 
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10.3. Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representante da 

Administração Pública, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

11.1. Caberá por acordo entre as partes objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 

restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 

da administração para a justa remuneração  do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO: 

 

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

conferência e aceite definitivo, e de acordo com as condições constantes neste 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: 

  

BANCO:   

AGÊNCIA:   

CONTA CORRENTE:   

  

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

habilitação e nos instrumentos legais que porventura lhe sobrevierem. 

 

12.3 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. 

 

12.4 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. 

 

12.5 A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações dos produtos entregues de modo 

idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato. 

 

12.6 A Nota Fiscal e/ou a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do Contrato, 

observadas as normas contratualmente.  

 

12.7 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. 
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12.8 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no Protocolo da EMSERH os 

documentos abaixo relacionados: 

  

1. Solicitação da Empresa (contendo seus dados bancários); 

2. Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato; 

3. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da 

União; 

6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

7. Certidão Negativa de Débitos Estaduais. 

8. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos da Dívida Ativa Estadual. 

9. Certidão Negativa de Débito Relativa ao ISS e Imposto sobre serviço de qualquer natureza – IQN 

ou equivalente; 

10. Certidão Negativa de Divida Ativa Relativos aos Tributos ISS e TLVF ou equivalente; 

11. Cópia do Contrato e das publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do (s) Fiscal (is) do 

Contrato no Diário Oficial do Estado; 

12. 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; 

13. Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 

14. Consulta da situação anual dos contribuintes no Simples Nacional (se é optante ou não); 

15. Os documentos mencionados nas alíneas “c” à “j” podem ser substituídos, total ou parcialmente, 

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

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

 

12.9 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

12.10 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e 

parafiscais, quando a legislação assim exigir. 

 

12.11 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 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS MATERIAIS: 

 

13.1. A validade do produto entregue deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) meses, a contar da data do 

recebimento definitivo pela Contratante.  

 

13.2. Todas as providências para a troca dos materiais, que apresentarem inconformidades que 

impossibilitem ou dificultem seu uso, deverão ser adotadas pela Contratada, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da notificação da Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REVISÃO:  

 

14.1. Caberá revisão nos preços contratados para mais ou para menos, conforme o caso, quando quaisquer 

tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 

legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 

 

15.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a 

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

 

a) Advertência por escrito; 

 

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

CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de 

Fornecimento, 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 sobreviver 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 CONTRATUAL: 

16.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93, no que couber; 

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 

na Lei nº 8.666/93. 

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 Administração nos casos de rescisão previstos nos arts. 

77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

17.1.  É admitido o reajustamento dos preços, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses. 

17.2. Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) 

meses, contados da data limite para apresentação da proposta. 

17.3. 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. 

17.4. 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. 

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

17.6. 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. 

17.7. O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a 

vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados. 

17.8. Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, em que poderão ser formalizados por Aditamento. 

17.9. 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 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:  

18.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:  

19.1. 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 VIGÉGIMA – DA PUBLICAÇÃO: 

20.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa 

Oficial, em obediência ao disposto no parágrafo único, artigo 61, Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
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21.1. Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado 

do Maranhão. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam 

o presente Contrato em (02) vias iguais, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 

São Luís (MA), ______ de ___________________ de _______. 

 

 

______________________________________ 

Sr. VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

Presidente da EMSERH 

 

 

________________________________________ 

Sr. JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 

Diretor Financeiro/EMSERH 

 

 

____________________________________________ 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Responsável pela Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  

_________________________ 

CPF: 

 

Nome: 

__________________________  

CPF: 
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