
 

 

  

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO WAGNER 
PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020  
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global 
DATA ABERTURA:06/04/2021  
HORÁRIO DE ABERTURA: 10h00min 
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Rua Anitápolis nº250 1º Andar, 
Centro, Alfredo Wagner-SC. 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
 

1.1 A Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, através da Comissão Permanente de Licitação, realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, de menor preço Global, com embasamento legal nas 
disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e no que couber da Lei nº. 8.666/1993, observadas as 
alterações posteriores, demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação e pelas 
condições do presente Edital. Pregoeira e Equipe de Apoio designado pelo Decreto Municipal nº4579/2021 
de 08 de Janeiro de 2021. 
 
1.2 Os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇO” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues no Setor 
de Licitações, situada à Rua Anitápolis, nº 250, Centro, neste município até às 09:45min do dia 06/04/2021. 
 
1.3 A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de Licitações, situada à Rua 
Anitápolis, nº 250, Centro, neste município, iniciando-se no dia 06 de Abril de 2021 às 10h00min com o 
credenciamento e abertura dos envelopes das Propostas e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
1.4 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 

 
1.5. O presente Edital estará a disposição dos interessados no site http://www.alfredowagner.sc.gov.br  - 
vide "LICITAÇÕES", ou no Setor de Licitações, situada à Rua Anitápolis, nº 250, Centro, neste município.  
 
1.5.1. O edital constante dos autos prevalecerá sobre o disponibilizado na internet, caso haja divergência 
entre eles. 
 
1.6. Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao 
edital em questão, estarão disponíveis no site supra citado, cabendo aos interessados inteira 
responsabilidade de acompanhar as informações prestadas pelo Município, não cabendo aos mesmos, 
alegar desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão. 
 
1.7 No ato da realização da Sessão de Abertura das Documentações e Julgamento das Propostas, 
deverão ser observadas todas as medidas de prevenção ao Covid-19, sendo obrigatório aos 
participantes o uso de máscaras. 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

 
2 OBJETO 
 
Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada para controle, avaliação e auditoria 
em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, treinamento, registro clínico 
qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição e qualidade no processo de 
atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com abstração de Indicadores 
com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco de Dados PostgreSQL. 
Conforme termo de referência do Anexo I deste edital. 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários 
vigentes e previstos para o exercício de 2021 e 2022, sendo que a cada contratação, de acordo com a 
necessidade da Municipalidade, será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário específico. 

 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, 
como objeto, atividade relacionada com o presente edital e atenda as condições exigidas, NÃO sendo 
admitida a participação de empresas em consórcio (subcontratações). 
  
4.1.1. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdo deste edital e seus anexos, regulamentos e instruções. 
 
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.2.1. Em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial; 
4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração  
Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
4.2.3. Estrangeiras que não funcionem no país.  
4.2.4. Cujos Sócios diretores ou representantes pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa 
licitante; 
4.2.5. Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
4.2.5.1. A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata o item 4.2.5, será realizada 
mediante consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIs, pelo link: 
htpp://portaltransparencia.gov.br/sansões/ceis. 
 
4.3. Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
4.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que QUISEREM participar deste certame usufruindo 
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens 
seguintes.  
4.3.2. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte 
documentação:  
4.3.3. Cópia da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não 
registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006; acompanhada 
da declaração firmada pelo representante legal, declarando enquadrar-se nos requisitos necessários 
para concessão dos benefícios da Lei, sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nos artigos 43 e 
44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006 



 

 

  

4.3.4. A documentação constante dos subitens 4.3.3 somente será exigida caso a empresa queira usufruir 
dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, devendo ser apresentada obrigatoriamente 
FORA DOS ENVELOPES, no ato de CREDENCIAMENTO.  
4.3.5. A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com a 
apresentação dos documentos descritos nos subitens, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar 123/2006. 
 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1. As licitantes deverão, na data e horário estabelecidos neste edital, proceder a entrega dos dois 
envelopes devidamente fechados, contendo no ENVELOPE Nº 01 a proposta comercial, solicitada no item 
7 deste Edital, e no ENVELOPE Nº 02 a documentação comprobatória de sua habilitação, solicitada no item 
9 deste Edital, sendo que ambos deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO WAGNER 
EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2021 
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO WAGNER 
EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2021  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ 
 
5.1.1 Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de proposta de preço e de documentação 
após o prazo estabelecido neste Edital, qual seja: 09:h45min do dia 06/04/2021.  
 
5.2. As licitantes deverão ainda por ocasião na participação neste pregão apresentar Declaração de 
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo III) e Declaração de inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da qualificação (Anexo V) devendo a mesma vir FORA DOS ENVELOPES 
de proposta e documentação e apresentadas no Credenciamento.  
 
5.3. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia 
acompanhado do original para autenticação pela Pregoeira e/ou por membro da Equipe de Apoio 
presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, serem 
diligenciadas pela Pregoeira ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio. 
 
5.4. É facultado aos interessados o envio dos envelopes de documentação e de propostas através de serviço 
postal, desde que os mesmos sejam recebidos até as 09:45hs do dia 06/04/2021.  
 
5.5. O licitante que não comparecer à sessão pública do pregão deverá enviar as declarações constantes 
no Item 5.2, bem como cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor com as 



 

 

  

últimas alterações contratuais ou consolidação, devidamente registrado, ambas acondicionadas em um 
terceiro envelope, o qual deverá ser identificado na mesma forma que os envelopes 1 e 2.  
a) Neste caso, a ausência das declarações e dos documentos supracitados importará na inabilitação do 
licitante que não comparecer, pessoalmente ou por representante, a sessão pública do pregão. 
 
5.6. Optando pelo envio de documentação e de proposta por serviço postal ou não havendo 
representação/credenciamento, deverá a licitante caso queira se beneficiar das prerrogativas da LC nº 
123/06 enviar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo IV) juntamente com 
sua Certidão Simplificada, sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006 alterada pela Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, 
regulamentada pelo Decreto 8.538/2015 de 06 de outubro de 2015, conforme Item 4.3.3.  
 
6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. No dia, hora e local designados neste instrumento convocatório, cada empresa licitante far-se-á 
representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão atuar na 
formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública 
serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a 
representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser 
entregues ao Pregoeira fora dos envelopes. 
 
6.2. A não realização do credenciamento não implicará na exclusão da proponente do certame licitatório, 
entretanto, tornará a licitante inapta à formulação de lances, bem como implicará na aceitação de todos os 
atos praticados pela Pregoeira durante a Sessão, ocasionando, inclusive, a decadência do direito de recurso. 
 
6.3. As empresas que optarem por se credenciar deverão se apresentar munidos dos seguintes documentos:  
6.3.1 Sócio Administrador/Gerente, dirigente e/ou Proprietário:  
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;  
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso visando à comprovação da 
condição de sócio ou proprietário e comprovação de compatibilidade com o objeto licitado;  
c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;  
d) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do 
Anexo V. 
6.3.2 Representante: 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento com foto; 
b) Cópia autenticada da Procuração ou simples Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II, 
assinada pelo representante legal da empresa, ambos com firma reconhecida em cartório, nos termos 
do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;  
c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se 
houver, em vigor, conforme o caso ou ainda última alteração consolidada, visando à comprovação da 
compatibilidade do objeto contratual com o licitado e condição do titular para delegar poderes ao 
representante a ser credenciado; 
d) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;  
e) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do 
Anexo V. 
 
6.4. Os documentos de credenciamento de que trata esse capítulo deverão vir FORA DOS ENVELOPES 
e apresentados a Pregoeira; 



 

 

  

 
6.5. Iniciada a fase de lances a Pregoeira dará por encerrado o prazo para credenciamento, e por 
consequência, a possibilidade da empresa em formular lances, em atendimento ao disposto no item 6.2. 
 
6.6. Será admitido apenas (01) um representante para cada licitante credenciado, permitindo-se sua 
substituição, desde que com os poderes necessários ao credenciamento. 
 
6.7. Deverão ser apresentados no credenciamento todas as declarações constantes dos itens 5.2, 4.3.3 e 
demais documentos solicitados no item 5.3, não sendo admitido a apresentação da documentação na fase 
de habilitação.  
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
7.1. Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação implicará na 
aceitação das condições descritas neste Edital. 
7.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante ou impresso pelo sistema de cotação 
fornecido pela Prefeitura - Auto Cotação Betha (versão 2.0.26 – 15/07/2019 14:53), em língua portuguesa, salvo 
quanto 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. 
7.1.1.1 Licitante deverá apresentar junto com proposta DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA – modelo aneo VII 
7.1.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 
(e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de Identidade, 
domicílio e cargo na empresa.  
7.1.3. Descrição geral quanto aos materiais a serem fornecidos, de acordo com as especificações do ANEXO 
I. A licitante poderá indicar apenas uma marca, sendo vedada a indicação de marcas alternativas.  
7.1.4 Prazo de validade da proposta de no mínima 90 dias.  
7.1.4.1 Caso prazo de validade não esteja especificado na proposta, esta será considerada válida por 90 
(noventa) dias a contar da Sessão Pública. 
7.1.5. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em moeda 
corrente nacional (R$1,00), expressos em algarismos e o total geral da proposta por extenso, básicos para 
a data de apresentação da proposta; 
7.1.6. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e 
totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado 
este último; 
7.1.7. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e 
impostos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo para 
todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração; 
7.1.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
7.1.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos a Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner sem ônus 
adicionais. 
7.1.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 



 

 

  

7.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
7.3. O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante o prazo de validade da respectiva ata de 
registro de preço. 
 

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas por item, conforme definidos neste Edital e seus Anexos. 
 
8.2. Serão classificados pela Pregoeira, o proponente que apresentar a proposta de menor preço, definido 
no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas com preços até 10% superiores àquele ou, as 
propostas das 03 (três) melhores ofertas. 
 
8.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste Edital. 
 
8.4. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva (de lances) e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço. 
 
8.5. A pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, 
conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivamente a respeito. 
 
8.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a 
tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, ou, 
conforme documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso. Passando-se neste caso 
abertura do Envelope de Habilitação. 
 
8.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pela Pregoeira. 
 
8.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicada a aquisição, 
definida no objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
8.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que 
poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
 
8.10. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, a Proposta será desclassificada, bem como quando cujo objeto não atenda as especificações, 
prazos e condições fixados no Edital e que apresentem preço baseado exclusivamente em propostas dos 
demais licitantes. 
 
8.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em sessão e na 
proposta específica, prevalecerá a da proposta. 



 

 

  

 
8.12. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 
Prova de regularidade relativa a Tributos Federais, Previdenciária e a Dívida Ativa da União (Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05 de setembro de 
2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.  
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF);  
f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
(ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 
de 1º/4/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial” deverão 
ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade); 
g) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se 
houver, em vigor, conforme o caso ou ainda última alteração consolidada, visando à comprovação da 
compatibilidade do objeto contratual com o licitado (dispensado caso tenha sido apresentado para fins 
de credenciamento).  
h) Declarações: a) Declaração de Idoneidade; b) Declaração de Não Utilização do Trabalho de Menor de 
Idade; ANEXO VI. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
j) Apresentação de Alvará de Localização e funcionamento para os fornecimentos pertinentes ao objeto da 
licitação, emitido pelo órgão competente da Prefeitura do domicílio ou sede do proponente, comprovando a 
admissão do exercício da atividade, para exercício de 2021 em plena validade.  
k) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VIII. 
l) Comprovação através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado de que atua no ramo de fornecimento do objeto desta licitação e de que cumpriu, ou vem 
cumprindo, integralmente e de modo satisfatório Contrato anteriormente mantido com o emitente do 
atestado.  
 
9.1.1. Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados preferencialmente na ordem em que estão 
mencionados 
 
9.2. A documentação exigida para habilitação poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) dentro do prazo de validade, emitido pela Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, de acordo com a 
legislação vigente, assegurado ao cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e 
regularizada na própria sessão. 
 
9.3. Não será aceito para fins de habilitação, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por outro 
órgão público, devendo o interessado cadastrado em outro órgão apresentar a documentação estabelecida 
no item 8.1. (Decisão TCU 214/97) 



 

 

  

 
9.4. Os documentos relacionados nas alíneas “a” do item 8.1 não precisarão constar do Envelope 
Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
9.5. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de 
cópia, deverão estar acompanhados do seu original ou autenticados por cartório competente ou pela 
Pregoeira e equipe de apoio.  
 
9.6. Todos os documentos necessários à habilitação deverão constar dentro de envelope não transparente 
denominado: ENVELOPE 02: DOCUMENTAÇÃO, devidamente fechados e rubricados no fecho. 
 
9.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição neste caso sendo habilitadas sob condição.  
9.7.1 E em 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 o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
9.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do Art. 43 da LC 113/2006, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
10.2 A petição poderá ser encaminhada administrativamente, via ofício a ser protocolada na Prefeitura 
Municipal de Alfredo Wagner, Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Anitápolis, nº250 - Centro, 
nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 09h00min às 12h00min das 14h00min às 17h00min no Setor de 
Compras e Licitação ou por e-mail, dirigida a Pregoeira.  
10.2.1. Em sendo enviadas por e-mail cabe EXCLUSIVAMENTE a impugnante entrar em contato com a 
Pregoeira para que esta de ciência do recebimento, retornando-o com protocolo de data e hora de 
recebimento. 
10.2.2. A administração não se responsabiliza por impugnações encaminhas via e-mail, sem que sejam 
observadas as devidas providências constantes no item 10.2.1, e recebidas após o prazo fixado em lei. 
 
10.3. Caberá a pregoeira e a comissão de licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) 
horas. 
 
10.4. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
11. DOS RECURSOS 
 



 

 

  

11.1. Durante a sessão de abertura das propostas declarado(s) vencedor(es), qualquer Licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, que serão restritas aos motivos já expostos 
quando da interposição de recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito   de recurso 
e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
11.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira, não terá efeito suspensivo. 
 
11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 
 
11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Prefeitura       Municipal 
de Alfredo Wagner, Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Anitápolis, nº250 - Centro, nesta Cidade, 
nos dias úteis no horário das 09h00min às 12h00min das 14h00min às 17h00min.  
 
12. DAS CONTRATAÇÕES 

12.1 - Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do Contrato que vier 
a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços 
do licitante vencedor e na Nota de Empenho. 

12.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogável na forma 
do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93. 

12.3 - Após a homologação deste certame, o licitante adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato, nos termos da Minuta 
constante do (Anexo VIII) deste Edital. 

12.4 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do licitante adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.5- Se o licitante vencedor convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a assinar 
o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, a Pregoeira examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus Anexos, podendo a Pregoeira, ainda, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma 
dos incisos XVI, XVII da Lei em comento. 

12.6 - O licitante vencedor está obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, determinados pela Administração Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

12.7 - Decorridos 90 (noventa) dias da data de entrega das propostas, em não ocorrendo a convocação para 
assinatura do Termo Contratual, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 



 

 

  

12.8. - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o licitante vencedor deverá 
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da 
convocação para assinatura do contrato, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e 
contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal e pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, devendo manter estas certidões 
atualizadas.  

12.9. - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem 
dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
13.1. O pagamento será efetuado em 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo 
do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento provisório ou definitivo. 
 
13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  
 
13.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 
pessoalmente por seu representante na Tesouraria Municipal.  
 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
14.1 A empresa vencedora deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação exigidas no Edital; 
 
14.2 Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.  
 
15.2. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 
15.2.1 Advertência;  
15.2.2 Multa:  
15.2.3 No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável, à CONTRATADA, uma 
multa moratória de valor equivalente a 10% da contratação, sem prejuízo as demais penalizações atinentes 
ao descumprimento da avença;  
15.2.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no artigo nº.87 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, garantida a ampla defesa, sendo que no 
caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual.  
15.2.5 Multa de dez por cento (10%) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou 
em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no 
prazo máximo de cinco (05) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;  
 
15.3. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida 
para o certame, ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.  
 



 

 

  

15.4 Declaração de idoneidade para licitação na Administração publicada no Diário Oficial, observados os 
pressupostos legais vigentes, nas hipóteses legais. 
 
15.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
15.6. As penalidades poderão ser aplicadas simultâneas, combinadas ou separadamente. 
 
15.7. No ato do pagamento, se tiver sido imposta multa, o valor correspondente será deduzido do crédito do 
fornecedor. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. É facultado ao Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar fatos. 
 
16.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa oficial do Município, qual seja, 
o Mural da sede do Poder Executivo. 
 
16.4. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner o direito de, no interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
16.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceita pela Autoridade Superior, nos casos previstos na Lei. 
 
16.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
Alfredo Wagner – SC. 
 
16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de pregão. 
 
16.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 



 

 

  

16.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, pelo e-mail: 
licitações.aw@gmail.com, ou por telefone (48) 3276-1211 (Setor de Compras Licitações). 
 
16.13. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, 
não garantindo direitos aos participantes. 
 

                                                                Alfredo Wagner, Março de 2021. 
 
 

Marina Juliana Kaiser de Souza 
Gestora Fundo Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 

ANEXO I 
 

Termo de Referência  
 
 

Objetivo geral  

Assessoria Técnica com Controle, Avaliação e Auditoria em Saúde Pública na Atenção Básica para 

adaptação ao novo modelo de financiamento, com abstração dos indicadores de Saúde.   

Objetivos específicos  

- Controle, Avaliação e Auditoria no faturamento da Atenção Básica.  

- Apoio no processo de Territorialização;  

- Palestra e preparação dos profissionais para Política Nacional Humaniza SUS;  

- Estabelecimentos de vínculos dos profissionais para valorar indicadores de acordo com novo modelo de 

financiamento.  

  
Consultoria em gestão de saúde, contemplando situações, documentos, acompanhamento de metas, 

otimização de recursos, educação continuada e treinamentos. Específicos:   

- Otimização de recursos;   
- Assessoria na elaboração do Plano Municipal anual de Saúde;   
- Assessoria na elaboração do Relatório Anual de Gestão;  
- Realização de auditorias em saúde e diagnóstico situacional;  
- Elaboração de projetos técnicos para captação de recursos financeiros destinados à implantação de novos 
serviços e ou ampliação dos serviços existentes na rede municipal de saúde.  
- Orientar e apoiar a implantação e estruturação do serviço de Controle,  
- Descrever os fluxos existentes;  
- Utilizar o estudo realizado para levantar os pontos críticos que se apresentam;  
- Traçar em conjunto com técnicos da Secretária Municipal de Saúde proposta de alterações necessárias 
no fluxo de assistência (redesenhar o fluxo) para sanar os pontos críticos apontados;  
- Apoiar os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde no Planejamento da implementação das propostas 
elencadas;  
- Apoio técnico e operacional na elaboração de projetos e cadastros de propostas financiadas pelo Ministério 
da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde;  
- Treinamento de equipe e Programa de Educação Continuada;  
- Criação de Protocolos exigidos pelo MS - Ministério da Saúde; Monitoramento do e-SUS - Atenção Básica;  
- Monitoramento do envio de dados do sistema da atenção básica e sistema de informação ambulatorial à 
base de dados do DATASUS;  
- Consultoria voltados para as Políticas criadas pelo Ministério da Saúde como a de Atenção Básica, 
Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal e Política Nacional de práticas integrativas e complementares em 
saúde;   
- Consultoria no planejamento das ações de Saúde;   
- Consultoria para a realização das Conferências Municipais de Saúde;   
- Diagnosticar os pontos de interesse e dificuldade dos profissionais na usabilidade dos sistemas;  
- Resolução de inconsistências cadastrais;  
- Apoio técnico presencial e remoto aos Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros.  
- Apoio técnico presencial e remoto aos profissionais da assistência.  



 

 

  

  
- Ajuste e apoio aos sistemas CNES, SIA, SISAB, eSUS AB PEC/CDS, FPO eGESTOR  
- Instrumentos de Gestão (DigSUS)  (PMS-PAS-RDQA-Indicadores/Interfederativos)  
- Treinamento presencial e Reciclagem para os profissionais quanto ao uso adequado do eSUS AB;  
- Entendimento das regras de negócios do processo de Coleta de Dados, Registro Clínico e Fundamentação 
teórica dos campos.  
- Organização das equipes no CNES adaptando os vínculos e captando os cidadãos de forma adequada.  
- Orientação para Processo de Trabalho, orientação para reunião de equipes;  
- Consultoria remota de segunda a sexta feira no horário comercial;  
- Serviço de hospedagem do banco eSUS; backup, atualização da aplicação. 
 
 
Linhas de Ação  

- Faturamento: Consultoria em faturamento ambulatorial, quanto ao preenchimento, registro físico, 
informação e processamento de dados dos atendimentos. Avaliação e constituição de fluxos;  
- Captação ponderada preparar a equipe de ACS e Enfermeiros para tratar as questões de vínculos e 
principais informações que reforçam a forma de captação contribuindo para o alcance do recurso para o 
município.  
- Organização das equipes e profissionais no CNES das Unidades para que possam faturar de forma 
adequada sem prejuízo para os indicadores e para o modelo de captação.  
- Pagamento por desempenho Orientar os profissionais na alimentação sistemas de informação no sentido 
de realizar a abstração adequada dos indicadores de saúde eleitos para o novo modelo de financiamento 
2020.  
- Orientação quanto a notas técnicas;  
- Auxílio na interpretação de Portarias da Saúde;   
Incentivos a programas específicos/estratégicos   
- Provimento de profissionais   
Garantir o acesso ao usuário do SUS intermediando e articulando demandas reprimidas dos municípios 
pactuados com o prestador, garantindo a execução efetiva da regulação e minimizando as taxas de 
absenteísmo.  
Preparar os profissionais para preenchimento qualificado dos prontuários, visando otimização do processo 
de regulação.   
- Capacitar os profissionais por grupo de trabalho, visando adequação às boas práticas de faturamento 
e processo de atendimento.  
- Fornecer apoio técnico operacional via presencial e através de webconferência quando necessário e 
articulado com a empresa, dia e horário compatível para resolução de situações correspondente ao processo 
de auditoria retrospectiva.   
- Fornecer apoio técnico operacional remoto através de equipe via chat, email, WhatsApp, telefone ou outros 
canais de comunicação.  
- Recuperação de contas de até três meses retroativos.  
- Consultoria remota de segunda a sexta feira no horário comercial;  
- Serviço de hospedagem do banco eSUS; backup, atualização da aplicação  

  
  

TREINAMENTOS  

  
Os treinamentos serão programados juntamente com a gestão e deverão envolver todos os 

profissionais. Os treinamentos serão realizados via web conferência e com espaço para participação dos 

profissionais.  Desde o perfil de recepção ao de Coordenação.  

  



 

 

  

  
  

INFRAESTRUTURA  

- Serviço de Infraestrutura de hospedagem para aplicação e-SUS APS e banco de dados PostgreSQL  

- Backup diário do banco de dados do e-SUS APS, garantindo a segurança dos dados em caso de problemas  

- Infraestutura de hospedagem para sistemas do Ministério da Saúde: SCNES, SIA, Transmissor DATASUS, 
etc  

- Criação de política de segurança no acesso aos serviços  

- Monitoramento de performance da aplicação e-SUS APS e banco de dados, evitando prejuízos no uso 
diário da ferramenta pelo usuário final  

- Atualização periódica das versões disponibilizadas pelo Ministério da Saúde  

- Suporte aos usuários em caso de problemas na utilização dos sistemas  

  
VISITA TÉCNICA  

A assessoria compreende visita técnica mensal.  

 RELATÓRIOS DE SERVIÇOS   

  
Ao final de cada mês a CONTRATADA fornecerá relatório descritivo das atividades, juntamente com 

o avanço do faturamento do município, assim como, apresentando as listas de presença dos treinamentos 

que acontecem no decorrer do projeto.  

 

OBJETO 

Qnt Descrição  Valor Unitário  Valor Total  

12 Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica 

Especializada para controle, avaliação e auditoria em 

Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de 

atendimento, treinamento, registro clínico qualificado, 

faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da 

Instituição e qualidade no processo de atendimento no 

uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB 

com abstração de Indicadores com Serviço de 

Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS 

e Banco de Dados PostgreSQL. 

R$ 6.500,00 R$ 78.000,00 

 

 

 



 

 

  

 
ANEXO II 

 
 

Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a)__________________________________________, portador(a) 
da Célula 
de Identidade n°_________________e CPF n°_______________________, a participar da licitação 
instaurada pelo Município de Alfredo Wagner/SC, sob o Nº02/2021, modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa______________________________________________,  bem como formular propostas, lances 
verbais e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
OBS: Firma Reconhecida para caso de procurador/representante 

 
 

(Local e data) 
 

Assinatura (representante legal) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ANEXO III 
 
 
 

Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(entregar esta declaração fora dos envelopes de proposta e documentação) 

 
 
 

(nome   da empresa) ______________________________________ ,    inscrito(a)    no   CNPJ 
n°______________,      por     intermédio     de_____________________________________ 
seu   representante   legal   o(a) Sr(a) _________________________ , portador(a)   da   Carteira 
de   Identidade no ________________________________________ e do CPF n°__________  , 
DECLARA,____________________________________________________________________ 
para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plena e 
rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 
02/2021 

 
 
 
 

(Local e data) 
 

 
 
nome e número da identidade do declarante 
 

Assinatura (representante legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

ANEXO IV 
 
 

Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAR-SE COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° é microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial n°02/2021, realizado pelo Município de Alfredo Wagner/SC. 
 
 
 
(Local e data) 

 
 
 
Assinatura (representante legal) 

 
 
OS: A apresentação APENAS da declaração não confere benefícios a empresa licitante, devendo ser apresentada a Certidão 
Simplificada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

ANEXO V  
 

Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
(Nome da Empresa) ____________________________  ,CNPJ n°, sediada no(a) ___________ (endereço 
completo),  declara,  sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data 
 
 

(a) ____________________________________________________________  
nome e número da identidade do declarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
ANEXO VI 

 
Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
(nome da empresa) ............................... , inscrito no CNPJ n° ................... , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ................  , portador(a) da Carteira de Identidade no e do CPF no   , 
 
 
DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 
quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
DECLARO, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Presencial n.º 02/2021, instaurado pelo Município de Alfredo Wagner, que não fui 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.  
 

(data) 
 
 
(representante legal) 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
ANEXO VII  

 
Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 (Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (NOME DA EMPRESA) doravante denominado Licitante, para 
fins do disposto no Edital Pregão Presencial nº 02/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n°02/2021, foi elaborada de maneira 
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação para 
Serviço de assessoria, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n°02/2021 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo 
licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial n°02/2021 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) O conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão presencial n°02/2021 não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato deste processo licitatório antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) O conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão presencial n°02/2021 não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste Município 
de Alfredo Wagner/SC antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
 ___ , em ___ de  ___  de 2021. 

 
 

(representante legal do  licitante) CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

ANEXO VIII 
 
 

Pregão Presencial N°02/2021 - Referente contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada 
para controle, avaliação e auditoria em Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, 
treinamento, registro clínico qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição 
e qualidade no processo de atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com 
abstração de Indicadores com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco 
de Dados PostgreSQL. 

 
 
 

 
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social:_________________________________________________. 
CNPJ__________________________________________________. 
Endereço:________________________ Bairro:_____________________. 
Cidade: ________________ Estado: ___________ CEP:_______________. 
Telefone: (______) ____________ Fax: (______) ______________________ . 
Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 
Telefone: (______) ________________ E-mail: __________________________. 
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 
Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 
RG nr.: ______________________ CPF: ______________________________. 
Banco nº:_____________ Agência ___________ Conta _____________. 
 
 
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura 
do contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
ANEXO IX 

 
CONTRATO Nº XX , de XXX de XXXX de 2021. 
 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALFREDO WAGNER E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
O FUNDO DE MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.560.651.0001-48, com sede à Rua Anitápolis nº250 - 1º andar – Alfredo Wagner – SC, 
neste ato representado por sua Secretária Municipal Senhora XXXXXXXXXXXX, brasileira, portadora CPF 
XXXXXXXXXXX., residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXX, na cidade de Alfredo 
Wagner, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; de outro lado a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado inscrita no número XXXXXXXXXX, com 
sede a XXXXXXXXXXX- Bairro- XXXXX na cidade de XXXXXXXXXXXXX doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Termo de Contrato, nos termos abaixo: 

 
1.DO OBJETO:  
 
1.1. Contratação de Empresa de Assessoria Técnica Especializada para controle, avaliação e auditoria em 
Saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, treinamento, registro clínico 
qualificado, faturamento e regulação, visando a Saúde financeira da Instituição e qualidade no processo de 
atendimento no uso do e-SUS Atenção Básica (AB) PEC E CDS, SISBAB com abstração de Indicadores 
com Serviço de Infraestrutura de Hospedagem para Aplicação e-SUS APS e Banco de Dados PostgreSQL. 
 
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1 O presente contrato encontra-se estritamente vinculado ao Edital Pregão Presencial nº02/2021, 
homologado em XX de XXXX de 2021. 
 
3. DO VALOR E DO PAGAMENTO  
 
3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento do objeto, a importância de R$ 
XXXXXXXXX (valor por extenso), conforme proposta apresentada e vencedora do Pregão Presencial nº 
02/2021.   
 
3.2 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual, ressalvado o 
reequilíbrio econômico-financeiro inicial conforme estabelecido no art. 65º da Lei Federal 8.666/93. 
 
3.3 Os pagamentos serão realizados até 30 dias após a entrega do documento fiscal, conforme efetivo 
cumprimento da obrigação, sendo que do valor devido, serão retidos os tributos incidentes.  
 
3.4 - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento do objeto 
contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento correspondente à parte do objeto 
que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado parcialmente. 

 
4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
4.1 O presente instrumento é celebrado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, passando a vigorar 
da data de sua assinatura até o dia ….............,., podendo ser prorrogável a critério da Administração, na 
forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  
 



 

 

  

5.1 A Contratante empenhará a despesa decorrente da execução deste contrato a conta do Orçamento 
Vigente para 2021. 
 
3.3.90.39.00.00.00.00.05- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 CONTRATATADA fica obrigada a: 
 
6.1.1- A contratada será obrigada a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na presente licitação, sem prejuízo das demais obrigações previstas no contrato.  
6.2. Manter o serviço contratado em número, qualidade e condições especificadas.  
6.3. Não sub-contratar, sub-empreitar, ceder ou transferir total ou parcialmente os serviços objeto deste 
Edital, sem anuência formal da CONTRATANTE. 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 A fiscalização do objeto deste contrato, será exercida pela Contratante/Órgão Gestor através de um 
servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
8. DA RESCISÃO 
 
8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78º da 
Lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo. 
 
9. DAS PENALIDADES 
 
9.1 De acordo com art. 81º combinado com o art. 86º da Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, caracterizado o 
descumprimento total das obrigações assumidas neste contrato ou pela inexecução parcial, após devido 
processo administrativo e assegurado previamente o contraditório e ampla defesa, aplicar-se-ão à 
CONTRATADA as penalidades previstas nos artigos 70º e 87º da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e Lei  
8.883/94, bem como o contido na Lei nº 10520/02, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificados e comprovados a critério da CONTRATANTE, tais como: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada; 
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia 
que exceder o prazo contratual para prestação dos serviços; 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade; 
d) As multas mencionadas nos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos a que a 
CONTRATADA tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando 
for o caso; 
e) As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas 
na Lei 8.666/93; 
f) O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias a contar da intimação à CONTRATADA. A 
critério da CONTRATANTE e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 
CONTRATADA tenha a receber da CONTRATANTE. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como 
dívida ativa, sujeitando a devedora (CONTRATADA) a processo executivo. 
 
9.2 Para efeitos obrigacionais, tanto o Pregão Presencial nº03/2019, quanto à proposta nele adjudicada, 
integram o presente contrato, valendo seus termos e condições em tudo quanto com ele não conflitarem. 
 
9.3 As penalidades poderão ser aplicadas simultânea, combinadas ou separadamente. 



 

 

  

 
10. DO FORO 
 
10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de BOM RETIRO, com renúncia de qualquer outro, para dirimir 
questões oriundas do presente contrato.  
 
Por estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do 
presente termo, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, 
firmando-o em quatro vias de igual teor e forma. 
 
                                                                             ALFREDO WAGNER, em XX de XXX de 2021. 
 
 
 

 Prefeitura Municipal de 
Saúde de Alfredo Wagner 
                       Contratante                                                        

          Empresa 
          Contratado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


