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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0049/2020 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DO SIMAE, DECORRENTE DO 

PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0047/2020, PROCESSO 

JHL Nº 0056/2020, PROTOCOLO JHL Nº 1437/2020. 

 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, o Serviço Intermunicipal de 

Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, 

Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, inscrito 

no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente 

Patrícia Callegari Warken, doravante denominado “SIMAE” e a empresa Soulvita – Saúde 

Profissional Ltda, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada 

“DETENTORA”, nos termos da Lei Federal n 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, 

Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação subsidiária da Lei n 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, 

estaduais e municipais vigentes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

originada do Processo de Licitação JHL nº 0056/2020, Pregão Presencial JHL nº 0047/2020, 

homologado em 15/09/2020 mediante termos e condições que seguem: 

 

DETENTORAS: 

1ª 

RAZÃO SOCIAL: Soulvita – Saúde Profissional Ltda 

ENDEREÇO: 
Av Barão do Rio Branco nº104, Ed Prime Offices sala 

604, Centro Joaçaba-SC 

CNPJ/MF: 36.879.949/0001-50 

  

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
Rosane Kunen 

CPF: 015.045.399-07 

RG: 3.151.472 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual contratação de 

empresa especializada para realização de perícias médicas para atender às necessidades do 

Simae, em razão do disposto nos Decretos Municipais nº 2.920/07 e 3.057/07 e suas 

alterações, no PCMSO; de questões trabalhistas; ou de acidentes em que o Simae esteja 
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envolvido, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital 

de Licitação e seus Anexos. 

1.2 Os produtos/serviços registrados são os seguintes: 

 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 

PERÍCIA MÉDICA ATRAVÉS DE 
UM MÉDICO PERITO QUE 
DEVERÁ TER ESPECIALIDADE NA 
ÁREA DE MEDICINA DO 
TRABALHO. PARA VALIDAÇÃO 
DE AFASTAMENTOS DO 
TRABALHO. 

Sv 
60 

 
35,00 

 
2.100,00 

2 

PERÍCIAS MÉDICAS ATRAVÉS DE 
01 MÉDICO PERITO QUE DEVERÁ 
TER ESPECIALIDADE NA ÁREA DE 
MEDICINA DO TRABALHO PARA 
EXAMES 
ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS. 

Sv 55 35,00 1.925,00 

3 

PERÍCIAS MÉDICAS ATRAVÉS DE 
JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR 
3 MÉDICOS: 01 MÉDICO DO 
TRABALHO, 01 MÉDICO CLÍNICO 
GERAL E 01 MÉDICO 
ESPECIALISTA NA ENFERMIDADE 
ACOMETIDA PELO SERVIDOR  

Sv 40 500,00 20.000,00 

4 

PERÍCIA MÉDICA ATRAVÉS DE 
JUNTA MÉDICA DEMANDADA 
POR PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, COMPOSTA 
POR TRÊS MÉDICOS: UM COM 
ESPECIALIDADE NA MEDICINA 
DO TRABALHO, UM COM 
ESPECIALIDADE NA 
ENFERMIDADE ACOMETIDA 
PELO PERICIADO E UM CLÍNICO 
GERAL. 

Sv 10 500,00 5.000,00 

5 

PERÍCIA MÉDICA ATRAVÉS DE 
UM MÉDICO PERITO QUE 
DEVERÁ TER ESPECIALIDADE NA 
ÁREA DE MEDICINA DO 
TRABALHO, DEMANDADOS POR 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 

Sv 10 190,00 1.900,00 

6 

PERÍCIAS MÉDICAS ATRAVÉS DE 
01 (UM) MÉDICO PERITO QUE 
DEVERÁ TER ESPECIALIDADE NA 
ÁREA DE MEDICINA DO 
TRABALHO, DEMANDADOS POR 
PROCESSOS JUDICIAIS, 

sv 6 1.450,00 8.700,00 
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PONDENDO ATUAR COMO 
ASSISTENTE TÉCNICO NA 
ESPECIALIDADE DEMANDADA 
PELO PERICIADO E DEVENDO 
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO.  

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como 

se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 

a) Edital do Pregão Presencial nº 0047/2020 e seus anexos; 

b) Proposta da(s) Licitante(s); 

c) Planilha de lances do Pregão. 

 

3. VIGÊNCIA 

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 15 de setembro 

de 2020.  

 

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o 

registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contratações das 

licitantes vencedoras do Pregão. 

4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para o objeto 

pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em 

igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 

4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado 

constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços 

registrados. 

4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo 

ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço 

de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA 

será liberada do compromisso assumido. 

4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se 

superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 

valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no 

mercado à época do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a 
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negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso 

assumido. 

4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços 

unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de 

Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 

licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA 

(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 

4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de 

desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem 

prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 

(publicação trimestral dos preços registrados). 

4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, 

autorização de compra ou nota de empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62, 

da Lei nº 8.666/93.  

4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), 

devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação 

(via e-mail ou correio). 

4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as 

especificações e quantidade do bem pretendido; os preços registrados, os quais 

deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o 

número do processo licitatório; a indicação da dotação orçamentária que dará 

cobertura à despesa. 

 

5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a 

aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de 

negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a 

substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado. 

5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 

imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO 

6.1 O gestor dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de 

Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio do 

Simae, e-mail: compras@simae.sc.gov.br, telefone: 3551-8200. 
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6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de 

Registro de Preços é Francielli W. G Fiorin lotado no Recursos Humanos do Simae, e-mail: 

rh@simae.sc.gov.br, telefone: 3551-8200.  

 

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

7.1 Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade do Simae, que procederá à 

solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

7.2 Havendo a necessidade dos serviços, o órgão requisitante emitirá a Solicitação e a 

respectiva Nota de Empenho de Despesa, as quais serão encaminhadas às empresas 

registradas. 

7.3 Os serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, deverão ser executados de acordo 

com o disposto nos Decretos Municipais nº 2.920/2007 e 3.054/2007 e suas alterações, 

conforme os quantitativos previstos no subitem 1.2, compreendendo: 

7.3.1 Perícias médicas através de 01 (um) Médico Perito, que deverá ter a especialidade 

de médico do trabalho, para validação de afastamentos do trabalho. 

7.3.2 Perícias médicas através de 01 (um) Médico Perito que deverá ter especialidade 

de médico do trabalho, para pericias admissionais/demissionais  

7.3.3 Perícias médicas através de Junta Médica Oficial - JMO, composta por 03 (três) 

médicos, sendo, 01 (um) médico do trabalho, 01 (um) médico clínico geral e 01 (um) 

médico especialista na enfermidade acometida ao servidor. 

7.3.4 Perícias médicas através de Junta Médica Oficial - JMO demandados por 

processos administrativos, composta por 03 (três) médicos: 01 (um) com especialidade 

na medicina do trabalho, 01 (um) com especialidade na enfermidade acometida pelo 

periciado e 01 (um) clínico geral. 

7.3.5 Perícias médicas através de um médico perito que deverá ter especialidade na 

área de medicina do trabalho, demandados por processos administrativos. 

7.3.6 Perícias médicas através de 01 (um) Médico Perito que deverá ter especialidade 

na área de medicina do trabalho, demandados por processos judiciais podendo atuar 

como assistente técnico na especialidade demandada pelo periciado e devendo emitir 

relatório técnico.  

7.4 O Médico Perito e a Junta Médica Oficial - JMO a serem contratados terão por atribuições: 

7.4.1 Realizar perícias médicas de avaliação da sanidade e da capacidade física nos 

candidatos convocados para nomeação em cargos ou funções públicas, emitir os 

certificados, atestados, laudos e pareceres delas decorrentes. 

7.4.2 Realização de perícias médicas nos servidores para fins de licença para 

tratamento de saúde, bem como para fins de licença por motivo de doença em pessoa 
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da família, exame admissional, periódicos, demissional, acuidade visual e readaptação 

funcional, proferindo a decisão final. 

7.4.3 Realizar perícias médicas em processos administrativos decorrentes de acidente 

em que o Simae esteja envolvido (acidente de trânsito ou acidente em obras do Simae 

envolvendo terceiros). 

7.4.4 Realização de perícias médicas em processos judicias relativos a questões 

trabalhistas, podendo atuar como assistente técnico. 

7.4.5 Informar o Recursos Humanos do Simae sobre as decisões, no prazo de até 03 

(três) dias úteis, contados da realização da perícia, salvo motivo justificado, para que 

proceda ao controle e fiscalização sobre as licenças médicas, bem como a todos os 

atos a ela relacionados, o qual comunicará a autoridade competente quando for o 

caso de aplicação da sanção cabível, e que não seja de sua competência. 

7.5 O Recursos Humanos do Simae procederá à emissão da Guia para Perícia Médica – GPM, 

bem como ao agendamento das perícias a serem realizadas, com 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência. 

7.6 Na execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, caberá à empresa registrada: 

7.6.1 Realizar as perícias solicitadas pelo Recursos Humanos do Simae, no prazo de 

até 48 (quarenta e oito horas) contados do pedido de agendamento das mesmas, para 

os itens 01 e 02. 

7.6.2 Realizar as perícias solicitadas pelo Recursos Humanos, no prazo de até 15 

(quinze) dias contados do dia de solicitação, para perícias médicas através de Junta 

Médica, composta por 03 (três) médicos, para os itens 03 e 04. 

7.6.3 Realizar as perícias solicitadas pelo Recursos Humanos do Simae sempre que 

houver necessidade de acordo com o agendamento de processo judiciais para os 

itens 05 e 06. 

7.6.4 Relatar nos espaços próprios da Guia para Perícia Médica – GPM as informações 

que justifiquem o seu parecer. 

7.6.5 Encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data de realização da 

perícia médica, ao Recursos Humanos, a Guia para Perícia Médica – GPM, na qual 

deverá constar obrigatoriamente o parecer final sobre o pedido e, se for o caso, o 

prazo de licença com a data de seu início e término, bem como a readaptação, se for o 

caso, com a discriminação das limitações laborativas. 

7.7 As PERÍCIAS MÉDICAS deverão ser realizadas pelas empresas registradas em um dos 

municípios da área de atuação do Simae, sendo eles Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, onde 

o Simae poderá disponibilizar eventualmente sala para a realização das perícias. 

7.7.1 Quando houver a necessidade das perícias médicas serem realizadas no 

domicílio do periciado ou hospital, nos municípios de atuação do Simae, devido a sua 

impossibilidade de locomoção, o prazo será de até 05 (cinco) dias da data do 

agendamento para as perícias composta de um único médico e de até 15 (quinze) dias, 
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para as perícias composta de junta médica oficial, desde que atendidas as condições 

estabelecidas no Decreto Municipal 2.920/07 e demais legislação pertinente.  

7.8 Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das 

normas técnicas e legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos 

serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da 

fiscalização, dos órgãos de controle e demais aplicáveis à espécie. 

7.9 As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do 

deslocamento e permanência nos municípios de atuação do Simae para a execução do 

objeto, são de inteira responsabilidade da empresa registrada. 

7.10 Serão de total responsabilidade da empresa registrada eventuais danos decorrentes de 

acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, 

sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por 

infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 

7.11 Caberá exclusivamente à empresa registrada, na execução do objeto, a responsabilidade 

pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, 

referentes ao pessoal integrante de sua sociedade ou colocado à disposição para a execução 

do objeto. 

7.12 A empresa registrada deverá responsabilizar-se pela regularização dos serviços, quando 

na ocasião do recebimento for constatado que os mesmos estejam diferentes da solicitação 

ou em desacordo com qualquer das especificações. 

7.13 O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil da empresa registrada por vícios 

de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, verificadas posteriormente. 

7.14 A empresa registrada deverá executar os serviços, buscando o fiel cumprimento dos 

pedidos efetuados pelo Recursos Humanos do Simae, bem como, obedecer ao objeto do 

presente instrumento e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de 

qualidade, continuidade e regularidade. 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela 

DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus 

Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

8.2 O pagamento será: 

8.2.1 Efetivado após a execução do item, mediante apresentação das notas 

fiscais/faturas de serviços que deverão ser emitidas em nome do Serviço 

Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail 

nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado 

do número do Empenho emitido pelo SIMAE. 

mailto:compras@simae.sc.gov.br
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8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do 

Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de Registro de Preços. 

8.2.3 Caso o serviço seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o 

prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço, ou do 

documento fiscal, a depender do evento. 

8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às 

notas impressas 1 e 1 A. 

8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de 

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

8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de 

Débito com o INSS E FGTS. 

8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado 

pela DETENTORA.  

8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA 

incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para entrega dos produtos/prestação 

dos serviços, constituindo-se na única remuneração devida. 

8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a 

atualização ocorrida entre o último dia para pagamento estabelecido e a data do pagamento 

efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2020, consignadas no: 

ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01 

FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.060 

ELEMENTO: 3.3.90.39.56.00.00.00 

 

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

10.1 Executar os serviços e fornecer os produtos nos prazos máximos estabelecidos no item 7 

desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas dos 

Anexos I, II e III do Edital. 

10.2 Atender às especificações dos Anexos I, II e III do Edital e executar de acordo com a 

demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade da Ata de Registro de Preços. 
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10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Processo 

Licitatório. 

10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à 

relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente 

prejudicados por tais danos. 

10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do 

objeto.  

 

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE 

11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório. 

11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do 

SIMAE, visando à fiscalização da execução do Contrato e desta Ata de Registro de Preços. 

11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de 

Preços. 

11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio 

econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado 

pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos. 

11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de 

Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto da presente Ata de Registro de 

Preços. 

11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura. 

 

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA 

12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I – Pelo SIMAE: 

a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata; 

b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente 

do registro de preços; 

c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente 

de registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da 

Lei nº 8.666/93; 
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d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do 

inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata. 

12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova 

ordem de registro. 

 

13. DAS SANÇÕES 

13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia 

defesa, são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Registro de 

Preços. 

13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA: 

I – Advertência, que será aplicada:  

a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;  

b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção 

mais grave; 

II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente 

ou judicialmente, correspondente a: 

a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa 

em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis; 

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na execução do serviço, 

cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em que ocorreu o atraso, até o 

limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA 

não executar os serviços, desatender às condições estipuladas ou pedir a rescisão 

da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente; 

III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a 

DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará 

impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na 

hipótese de: 
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a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-

mail, dentro do prazo de validade da proposta; 

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado 

que cumpria os requisitos de habilitação; 

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado 

em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior 

ao encerramento do certame; 

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada 

em ata; 

e) não manter a proposta após a adjudicação; 

f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição; 

g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em 

ata; 

h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a 

realização do certame; 

i) falhar ou fraudar a execução do Contrato; 

j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato; 

k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas 

para o impedimento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais 

grave). 

13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa. 

13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 

da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas 

da DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93. 

13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e 

agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a 

penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja 

corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao SIMAE ou a terceiros. 

13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de 

suspensão. 

13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA. 
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13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da comunicação oficial. 

13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com o SIMAE. 

13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a 

empresa for declarada inidônea, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS). 

13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, 

em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 

 

 

 

Joaçaba- (SC), 15 de setembro de 2020 

 

____________________________________ 

Patrícia Callegari Warken 

Diretora Presidente do Simae 

 

 

 

 

 

   

_____________________________________ 

Rosane Kunen 

Sócia Administradora 
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Soulvita – Saúde Profissional 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

_____________________      ________________________ 

Francielli W G Fiorin       Valdinei Antonio Gusatto 

     Encarregada de Rh       Gerente SMTP 


