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EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO  PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 

PREGÃO PRESENCIAL No  7/2021 
 
01. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Fundo de Saúde de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, por intermédio 
de seu PREGOEIRO(a), designado pela portaria n.  227/2021, comunica aos interessados 
que está promovendo o Processo Licitatório de n.º 7/2021, na Modalidade Pregão, do tipo 
menor preço por item e Presencial,  cujo setor interessado é a Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 17/2006 
de 02 de Janeiro de 2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 132/2009, decreto n. 254/2012, 
decreto n. 09/2018, decreto n. 145/2019, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar n. 147/2014 e demais legislação vigente e pertinente à matéria.  
 
1.2 – Os documentos referente o credenciamento, envelopes de n.º 01 contendo as 
propostas de preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação deverão ser 
entregues ao Pregoeiro(a) do Município no ato do CREDENCIAMENTO que emitirá o 
respectivo Protocolo de Entrega , no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua 
Verônica Scheid, S/N– Centro, São Bernardino -SC, CEP 89982-000, até às 09:00  horas 

do dia 06/07/2021, iniciando-se a Sessão Pública às 09:15 horas do mesmo dia e local. 
 
1.3 - Não havendo descrição nos envelopes que possibilite identificar com clareza o 
Processo Licitatório, a licitante, e se for referente à documentação ou proposta, a 
proponente estará automaticamente inabilitada e desclassificada. 
 
 
02. OBJETO   
 
2.1 - O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO  PARA 
SELEÇÃO DE PESSOAL NO CARGO  DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NÍVEL 
DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO, ATRAVÉS DE EMPREGO PÚBLICO PARA A 
MICRO ÁREA 04, EM RAZÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA EMPREGADA QUE 
ESTAVA NO CARGO E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA A MICRO 
ÁREA 03, EM RAZÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA 
DO EMPREGADO QUE ESTÁ OCUPANDO A VAGA NO MOMENTO.   
 

ITEM E SEU RESPECTIVO VALOR  MÁXIMO  DESTE EDITAL 
 

O item é exclusivo para MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL,  MICRO EMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em conformidade com o Inciso I do artigo 48 da 
Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar  n. 147/2014, somente 
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para empresas que comprovar esta condição mediante documento hábil no ato do 
Credenciamento, apresentando  obrigatoriamente: ME/EPP Certidão Simplificada, emitida 
pela  Junta Comercial  do Estado  de domicílio da licitante, MEI – Certificado da condição 
de Microempreendedor  Individual, ambos com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias da data de abertura.  
 
Em conformidade com o Decreto Federal n. 8538 de 06/10/2015 , artigo 13, § 1º o licitante 
é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 , no ano fiscal anterior, sob 
pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem 
prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 
benefícios previstos neste Decreto. 
 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço 

Unit. 
Máximo 

Preço 
Total 

1 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
COMPREENDENDO: 
ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, 
APLICAÇÃO, CORREÇÃO DAS 
PROVAS E ENTREGA DE 
RESULTADOS EM CONFORMIDADE 
COM O TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I DO EDITAL. 

Und 1,00  1.300,00  1300,00 

 Total 1.300,00 
 
O item que ultrapassar  o valor máximo unitário será desclassificado, como também será  
desclassificada a proposta das empresas  que não comprovar a situação MEI/ME/EPPS 
com documento hábil. 
 
Obs: A descrição do item e a pesquisa de preços foi realizada pela secretaria 
solicitante sob sua responsabilidade. 
 
03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO 
 
3.1 - A presente licitação é destinada exclusivamente à contratação de microempresa – 
ME, empresa de pequeno porte – EPP e micro empreendedor individual - MEI, na forma 
do disposto no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, do 
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
3.1.2 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na 
forma do Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas 
alterações posteriores.  
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3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 

ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 

entre si qualquer que seja sua forma de constituição. 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os 
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a 
habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome 
da empresa, a seguinte identificação: 

A) PREGÃO PRESENCIAL Nº7/2021 
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO 
ENVELOPE N.º 01 – Proposta 
Empresa: Nome/Razão Social: 

B) PREGÃO PRESENCIAL Nº7/2021 
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO 
ENVELOPE N.º 02 – Documentação 
Empresa: Nome/Razão Social: 
 
4.2 - Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular 
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
DO CREDENCIAMENTO  
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga.  
2 – O documento de credenciamento nos termos da alínea “b”, do item 1, poderá ser 
conforme modelo constante no Anexo II- Carta de Credenciamento, o qual deverá ser 
entregue juntamente com o respectivo documento oficial de identificação. 
 2.1. – Fica dispensado da apresentação do Anexo II, o representante legal com poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações, nos termos do item 1.”a”. 
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3 -  O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto.  
4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
5 - A ausência do Credenciado , impedirá  a licitante de ofertar lances  verbais, porém não 
é motivo para exclusão do certame, desde que atenda as exigências do Credenciamento 
1 – a e 7.1). 
Tal comprovação deverá ser feita através de procuração ou carta de credenciamento 
(modelo sugestivo no Anexo  II do Edital), com firma reconhecida em Cartório, e deverá 
ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo 
Licitatório. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e 
documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. O representante legal ou o 
procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciada. 
 
No ato do Credenciamento, apresentar  obrigatoriamente: para Micro 
Empresas/Empresas de pequeno Porte ME/EPP Certidão Simplificada, emitida pela  
Junta Comercial  do Estado  de domicílio da licitante, MEI – Certificado da condição de 
Microempreendedor  Individual, ambos com data de emissão não superior a 90 (noventa) 
dias da data de abertura. Não feita esta comprovação  no momento oportuno, a proposta 
será desclassificada. 
 
05. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada na forma e 
requisitos indicados nos sub-itens a seguir: 
 
a) emitida, de preferência por computador, ou datilografada, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 
responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos. 

 
b) conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente 

o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.  
 
c) descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do 

Edital, constando o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismos. 
Em caso de divergência entre os preços unitário e total prevalecerá o unitário. No 
preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 
quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos preços para a presente 
licitação, os participantes deverão observar o uso de até três casas após a 
vírgula, nos valores unitários e totais propostos, caso contrário o item será 
automaticamente desclassificado; 
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d) apresentar declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as 
especificações descritas no Edital; e 

 
e) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 

data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será 
considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação. 

 
Parágrafo único — Preferencialmente, para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, 
solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo sugestivo 
constante do Anexo IV do Edital. 
 
06. HABILITAÇÃO 
 
No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos: 
 
6.1. Habilitação Jurídica: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
 
6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão  conjunta de tributos e 

contribuições federais, quanto  à dívida ativa da  união e contribuições sociais 
administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou 
outra equivalente, na forma da Lei; 
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),  
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
 
6.3. Qualificação Econômico-financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência,  concordata e recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

Para empresas com sede no Estado de Santa Catarina - Considerando as alterações no 
sistema do TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:   

- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e; 
- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br) 

As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão 
validade. 
 
6.4 – Qualificação Técnica 
 
a) CERTIDÃO DE REGULARIDADE ATUALIZADA NO CRA - CONSELHO REGIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO 
 
6.5 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei (conforme modelo 
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constante do Anexo V do Edital). 
 
6.6 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a licitante (conforme modelo constante do Anexo VI do Edital). 
 
6.7 - Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original 
ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor 
do Município de São Bernardino -SC, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O 
Pregoeiro e a equipe de apoio se julgar necessário poderão fazer a consulta ao serviço de 
verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante 
responsável pela veracidade das informações. Todas as certidões e/ou documentos em 
que não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como válidas 
por 60 (sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à 
qualificação técnica; 

6.8 – Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios 
insanáveis. Os participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou 
apresentação de documentos vencidos,  porém passíveis de consulta imediata  via 
internet, poderá ser consultado de  forma imediata via internet  durante a sessão  e 
havendo a comprovação de estar  regular poderá então ser anexado ao processo e 
validado.  

07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
 

7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente 
credenciados, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação (modelo sugestivo no Anexo III do Edital), e entregarão os 
envelopes conforme item 04 do Edital. 
 
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste 
PREGÃO será o MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que 
não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos 
admitidos por item. 
 
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e 
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Quando 
não forem verificados, no mínimo, 03(três) propostas comerciais nas condições 
mencionadas, o Pregoeiro classificará  as melhores propostas até o máximo de 03 (três), 
neste número já incluído a de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas. No caso de empate 
nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 
 
7.4 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
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proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços 
iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra 
à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista 
ao empate, bem como a substituição da marca do produto que consta na proposta 
comercial, ou o uso de mais de três casas após a vírgula. Dos lances ofertados não 
caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso 
os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
7.6 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 

7.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas 
e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a 
aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores máximos 
consignados no edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, 
decidindo, motivadamente, a respeito.  

7.8 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas 
no item 6 deste Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências 
impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.  
 
7.9 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a 
inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por 
apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com 
vistas a obter preço melhor. 
 
7.9.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o art. 
43 § 1º, da Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 
n. 147/2014, as ME e EPP, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, ficando a Sessão Pública em suspenso, quando será assegurado o 
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo término 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. De acordo com o § 2º da mesma Lei, a não-regularização da 
documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado a Administração Pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
7.10 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando 
na ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria, o 
recurso se interposto, deverá ser protocolado fisicamente em documento original, datado 
e assinado pelo proponente e/ou representante legal, no Setor de Administração e 
dirigidos ao pregoeiro. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão 
Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.11 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do 
item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos as 
licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será 
marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 
ato, as licitantes presentes.  
 
08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, 
terá ela o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. As 
demais licitantes, já intimadas na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente. 
 
8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
8.4 -  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.  
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8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.6 – O (s) recurso (s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de 
Compras e Licitações, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito 
Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 

 
09. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
9.1 – O objeto da licitação deverá ser entregue no Município de São Bernardino de acordo 
com o Termo de Referência Anexo I do Edital. 
O fornecimento dos serviços deverão ser feitos nas quantidades solicitadas nos termos do 
presente Edital; 
 
9.2 – A Municipalidade, se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais licitados. 
Após o dia 31 de dezembro de 2021, os saldos restantes serão desconsiderados, sem 
que caiba aos concorrentes, o direito a qualquer indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 
   
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, com recursos próprios 
para pagamento da seguinte forma: Em duas parcelas  50% na entrega das inscrições e 
50% na entrega do resultado mediante efetiva apresentação da nota fiscal. Deverá 
constar no documento fiscal o numero da licitação, numero do contrato, bem como nome 
do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o 
pagamento poderá ficará retido por falta de informações.  
 
Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar 
tarifa bancária a mesma será descontada do credor. 
 
  
10.2 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de 
junho de 1993 atualizada. 
 
11. RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1 - Os recursos financeiros serão a cargo do orçamento vigente. 
 
11.2 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital 
correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2021: 
 
2.008.3390.00 - 1002 - 4/2021   -   Manutenção da Saúde Pública  
 
12. ADJUDICAÇÃO 
 



                                   Estado de Santa Catarina 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO 
                                  FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO 

                                           

 

10 

 

12.1 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o Fundo de Saúde de São Bernardino - 
SC, convocará o adjudicatário para assinar o Termo de Contrato em até 3 (três) dias 
úteis. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e 
condições estabelecidas o Termo de Contrato, a licitante subseqüente na ordem de 
classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que 
será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de 
que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
 
12.2- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s) 
conforme regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil). 
 
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
13.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por 
quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros. 
 
13.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não 
cumprimento do mesmo. 
 
14. OBRIGAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE 
 
14.1 - O Fundo de Saúde ficará obrigado a: 
 
a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 
serviços prestado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 
próprias falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada. 

    
b) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  
 
15.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao 
Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 
espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto no item 17, deste Edital. 
 
15.2 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo 
do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada: 
 
15.2.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 
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a) o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado; 
 
b) entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste edital;   
 
c) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante 
vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida; 
 
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores; 
 
e) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na 
forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada; 
 
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da empresa; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
 
j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e 
 
l) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do Contrato. 
 
15.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 
15.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada pela autoridade competente.       
 
16. PENALIDADES 
 
16.1 - À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:  
 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% sobre o valor do Contrato; 
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 
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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 
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prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da 
empresa, seus diretores e responsáveis técnicos. 

e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à 
Contratada. 

 
16.2 – Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
17 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 
 
17.1 – Além das atribuições já evidenciadas neste Edital de Licitação e as previstas em 
Lei, o Pregoeiro poderá ainda: 
17.1.1 – Advertir os representantes das empresas proponentes, bem como qualquer 
pessoa presente a sessão pública, em virtude de comportamento ou expressões 
inadequadas para o momento. 
18.1.2 – Estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo 
máximo para o proponente ofertar seu lance. 
17.1.3 – Interromper o processo, para qualquer situação adversa que possa ocorrer 
durante a sessão pública. 
17.1.4 – Baixar diligências para dirimir qualquer dúvida em relação ao processo e/ou 
documentação, inclusive para que havendo algum valor de lance ofertado sendo 
considerado inexequível, para que o autor comprove que a mesma pode ser executada.    
17.1.5 – Permitir aos credenciados, contato com terceiros para formular lances. 
17.1.6 – Tomar de forma oral do licitante credenciado presente  a declaração de que 
cumpre todos os requisitos de habilitação.(se for o caso). 
17.1.7- Tomar de forma oral do licitante credenciado presente   a declaração de que 
o(s) objeto(s) ofertados atendem  todas  as especificações descritas no Edital (se 
for o caso) 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 atualizada. 
 
18.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 
momento de sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando 
serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações 
posteriores, a este respeito. 
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18.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 
os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.4 -  Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei 10.520, de 
17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº  17/2006, Decreto n.19/2009, decreto n. 
132/2009, decreto n. 254/2012,  decreto n. 09/2018 e decreto n. 145/2019. 
 
18.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes 
qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 
 

a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

 
18.6 -  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
      ANEXO I – Termo de Referencia 
� ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
� ANEXO III – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de 

Habilitação; 
� ANEXO IV – Modelo de Proposta 
� ANEXO V – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
� ANEXO VI -  Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a licitante 
� ANEXO VII – Minuta de Contrato. 
 
18.7 -  Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na 
Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação. 
 
18.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração 
Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações. 
 
18.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 
quatro (24) horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. A impugnação deverá ser  protocolada fisicamente em 
documento original, datado e assinado pelo proponente e/ou representante legal, no Setor 
de Administração e dirigido ao chefe do poder executivo. 
 
18.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste 
Edital, com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto. 
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18.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício 
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
 
18.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação 
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
18.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital, deverão preferencialmente ser dirigidas por escrito à 
Administração Municipal no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br , ou 
pelo telefone (49) 36540054/0014 até 72 (setenta e duas) horas antes da data de abertura 
da LICITAÇÃO. 
 
18.14- Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas, 
adjudicações e homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no 
menu Licitações no devido processo. É de inteira responsabilidade da empresa 
participante estar acompanhando o andamento. 
 
 
São Bernardino – SC 22/06/2021 
 
 

ALCEO NEGRI 
Ordenador da Despesa do Fundo de Saúde 

 
 
 

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica 
RUDIMAR BORCIONI 

OAB-SC 15411 
ASSESSOR(A) JURÍDICO 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 
 
A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços para a realização de 
Processo Seletivo, com vista ao provimento de emprego público de Agente Comunitário 
de Saúde, nível de escolaridade Ensino Médio para a  Micro área 04, em razão do pedido 
de exoneração da empregada que ocupava a vaga e formação de cadastro reserva para a 
Micro área 03, em razão do encaminhamento de pedido de aposentadoria do empregado 
que está ocupando a vaga no momento. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
Tendo em vista a necessidade de contratar Agente Comunitário de Saúde para 
desempenhar as funções de acordo com o Programa PSF – Programa Saúde da Família, 
necessária se faz a realização de Processo Seletivo, uma vez que esta é a forma 
constitucionalmente definida para o preenchimento das vagas no serviço público, isso a 
fim de provê-los e solucionar os problemas apresentados no funcionamento técnico e 
administrativo do órgão. 
 
3. DOS CARGOS 
 
3.1. O Processo seletivo destina-se ao provimento de emprego público de Agente 
Comunitário de Saúde. 
 
 
ENSINO MÉDIO  

EMPREGO PÚBLICO 
Agente Comunitário de Saúde.   (Prova objetiva) 

 
3.1.2 O Processo seletivo destina-se ao provimento através de Emprego Público. 
 
3.2. A jornada de trabalho será a estabelecida na legislação vigente. 
 
3.3. Serão criados cadastros reserva de candidatos para o cargo junto ao Município de 
São Bernardino/SC. 
 
3.4. O Município de São Bernardino/SC  responsável pelo processo seletivo, deliberará, 
juntamente com a contratada, o número de vagas que serão destinadas aos candidatos 
portadores de necessidades especiais, nos termos da legislação pertinente. Devendo a 
vencedora disponibilizar todos os meios materiais e físicos para aplicação das provas. 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
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4.1. Os valores das taxas de inscrição para o cargo será de 50(Cinquenta) reais. 
 
4.2. Os recursos arrecadados pela contratada com as taxas de inscrição do processo 
seletivo deverão ser depositados no Banco do Brasil, Agência 1718-3, Conta a ser 
repassada posteriormente pela tesouraria em nome do Município de São Bernardino/SC. 
 
4.3. As inscrições para o processo seletivo deverão ser abertas pelo período mínimo de 
30(trinta) dias úteis e serão realizadas exclusivamente por meio da internet, no endereço 
eletrônico da vencedora da licitação, disponível 24 horas, ininterruptamente, durante todo 
o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no ato da 
inscrição, conforme item 6, em moeda corrente. 
4.4. Não se dispensará o pagamento da taxa de inscrição e nem será possível a sua 
devolução. 
 
4.5. As inscrições observarão as disposições que se seguem: 

 
4.5.1. no ato da inscrição, o candidato deverá indicar, em campo próprio, a opção 
pelo cargo ao qual concorrerá; 
 
4.5.2. a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de todas 
as regras e condições estabelecidas no edital de abertura de inscrições; 
 
4.5.3. os dados ou informações e eventuais documentos fornecidos pelo candidato 
serão considerados de sua inteira responsabilidade. 
 
4.5.4. as inscrições de candidatos portadores de deficiência obedecerão aos 
mesmos procedimentos descritos nos itens anteriores; 
 
4.5.5. as inscrições dos candidatos a que faz referência o item anterior observarão 
a legislação pertinente. 
 

5. DOS EDITAIS E DA DIVULGAÇÃO 
 
5.1. Caberá ao Município de São Bernardino/SC a publicação do Aviso do Edital no Diário 
Oficial do Estado,  no Diário oficial dos Municípios/DOM/SC e no site do município. O 
Edital de processo seletivo será publicado na sua íntegra no site do Município, bem como 
todas as comunicações oficiais necessárias. 
 
5.2. Caberá à contratada garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado 
neste Termo de Referência, com a observância das normas legais incidentes e das 
disposições que se seguem: 

 
5.2.1. Elaborar e submeter à aprovação prévia do Município de São Bernardino/SC, 
os editais e comunicados a seguir relacionados: 
 

a) abertura das inscrições; 
b) convocação para as provas objetivas; 
c) divulgação dos resultados do julgamento dos recursos; 
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5.2.2. Elaborar e comunicar ao Município de São Bernardino/SC os editais 
referentes aos: 
 

a) resultados finais de todas as etapas do certame; 
b) resultado final em três listas, contendo,  a pontuação de todos os 
candidatos habilitados, inclusive a dos portadores de deficiência; 
c)a pontuação de todos exceto dos portadores de deficiência; 
d)a pontuação dos portadores de deficiência, ambos sempre pela ordem 
decrescente da nota obtida; 

 
5.2.3. A contratada encaminhará ao Município o aviso do edital constante da alínea 
“a” do item 5.2.1, bem como as demais comunicações necessárias, para publicar 
em jornal de circulação regional e divulgar por meio eletrônico, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da data de início das inscrições. 
 
5.2.4. Publicar no endereço eletrônico da contratada todos os editais relacionados 
no item 5.2 e seus subitens e disponibilizar para veiculação no endereço eletrônico 
do Município. 
 
5.2.5. Republicar quaisquer dos editais e comunicados previstos nos item 5.2 e 
seus subitens, em caso de incorreção. 

 
 
6. DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 
 
A contratada deverá elaborar e disponibilizar em seu endereço eletrônico o edital do 
processo seletivo e respectivo boleto para pagamento bancário com código de barras, 
bem como ficha de inscrição. 
 
 
7. DO CADASTRAMENTO DOS CANDIDATOS 
 
Em relação ao cadastramento dos candidatos, a contratada deverá: 
 
7.1. Compor cadastro geral de candidatos inscritos, a partir das informações contidas nas 
fichas de inscrição, digitadas em sistema de processamento eletrônico. 
 
7.2. Elaborar listas de candidatos inscritos em ordem alfabética, contendo os seguintes 
dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, 
cargo, horário e local onde farão as provas. 
 
7.3. As listas constantes do item anterior, impressas e em meio magnético, deverão ser 
remetidas aos servidores responsáveis, que serão, oportunamente, indicados pelo 
Município de São Bernardino/SC. 
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7.4. Deverão acompanhar as listas, de que trata o item 7.3, as seguintes informações 
estatísticas, graficamente organizadas: número de candidatos inscritos por vaga de cada 
cargo e de inscritos portadores de necessidades especiais por cargo. 
 
7.5. Durante o processo seletivo, os candidatos deverão encaminhar as alterações de 
endereço para a contratada. 
 
 
8. DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS 
 
8.1. A contratada deverá colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de 
atendimento, a fim de orientá-los em todas as etapas do processo seletivo, por meio de e-
mail, fax, telefone (call center), carta ou pessoalmente, sem qualquer cobrança pelas 
informações prestadas aos candidatos. 
 
8.2. Os questionamentos formulados pelos candidatos deverão ser respondidos em, no 
máximo, 1 (um) dia útil. 
 
8.3. A contratada deverá encaminhar cartão de convocação para a realização das provas 
a todos os candidatos inscritos, contendo: nome, número do documento de identidade, 
local de realização das provas, número de inscrição, característica da vaga (ampla 
concorrência ou reservada a portadores de deficiência) e o cargo correspondente. 
 
8.4. A confirmação da inscrição, após o pagamento da mesma, será encaminhada via e-
mail informado no ato da inscrição pelo candidato, a mesma deverá ser apresentada para 
ingresso no local das provas juntamente com documento oficial com foto. 
 
8.5. Deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico da contratada o local de provas por 
número de inscrição, CPF ou RG de candidato, permitindo obter informações idênticas às 
contidas no cartão de que trata o item 8.3. 
 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 
O cronograma de execução do processo seletivo será estabelecido por acordo entre as 
partes. Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no 
cumprimento dos prazos, ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita 
a compensação em número de dias de atraso. 
 
 
10. DAS ETAPAS 
 
10.1  O processo seletivo compreenderá: 

 
- Provas objetivas - com questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos 
específicos, de caráter eliminatório e classificatório; 

 
11. DAS PROVAS OBJETIVAS  
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11.1. A prova objetiva será realizada simultaneamente para o cargo e deverá conter 
questões inéditas que serão elaboradas por profissionais habilitados na referida área, 
previamente designadas pela contratada, altamente especializadas e responsáveis pela 
avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as capacidades de 
compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a 
reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade. 
 
11.2. As provas objetivas deverão ter no mínimo 40 (quarenta) questões com 05 (cinco) 
alternativas cada . 
11.3. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos portadores de 
deficiência, indicados no formulário de inscrição. 
 
11.4. O conteúdo programático será oportunamente elaborado pela contratada. 
11.5. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser 
personalizadas e identificadas por meio do mecanismo de segurança. 
 
11.6. As folhas de respostas das questões das provas objetivas deverão ser adequadas 
ao sistema de correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento 
de dados. 
 
11.7. O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, 
obrigatoriamente, à tinta. 
 
11.8. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos 
em impressora de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a 
legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte de, no mínimo, dez pontos. 
 
11.9. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções 
necessárias à realização da prova. 
 
11.10. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de 
questões, produzidos em quantidade suficiente às necessidades do concurso público. 
 
11.11. Todo material impresso deve ser produzido em parque gráfico próprio ou 
contratado,  vedado qualquer meio de comunicação externo. 
 
11.12. A impressão das provas e a leitura ótica das folhas de respostas será realizado 
pela contratada. 
 
11.13. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados nos endereços 
eletrônicos da contratada e do Município de São Bernardino/SC, conforme data a ser 
oportunamente definida. 
 
 
12. DO PESSOAL 
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12.1. As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas, 
deverão ser compostas por profissionais com titulação mínima de graduação nas referidas 
áreas. 
 
12.2. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que 
garanta o atendimento aos candidatos, em cada etapa do processo. 
 
12.3. Deverá, ainda, selecionar e capacitar os fiscais, que atuarão na aplicação dos 
instrumentos de avaliação, inclusive com treinamento específico para proceder à 
identificação dos candidatos. 
 
12.4. A contratada deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas objetivas, 
composta no mínimo por:  
 

a) 1 (um) fiscal para cada 20 (vinte) candidatos, sendo 1 (um) por sala;  
 
b) 1 (um) fiscal para acompanhar os candidatos ao banheiro e ao bebedouro, 
munidos de detector de metal, para cada grupo de até 100 (cem) candidatos;  
 
c) 1 (um) fiscal para recebimento de aparelhos eletrônicos para até 100(cem) 
candidatos;  

 
12.6. Disponibilizar pelo menos um representante para coordenar a aplicação das provas. 
 
12.7. Dispor de Assessoria Técnica, Jurídica e Linguística em todas as etapas do 
processo seletivo, para fins de elaboração de editais, comunicados, instruções aos 
candidatos e demais documentos necessários. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, 
analisar e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas 
por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), 
referentes ao processo seletivo. 
 
13.2. A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no 
endereço eletrônico da contratada e do Município, protocolado no Município de São 
Bernardino, junto ao setor de Administração e Fazenda. 
 
13.3. As situações nas quais será admitido recurso serão oportunamente definidas pela 
contratada em conjunto com o Município de São Bernardino/SC. 
 
 
14. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA 
 
14.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir 
acesso restrito, vedado qualquer tipo de comunicação externa, devendo ser utilizados 
computadores não conectados às redes interna e externa. 
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14.2. Os cadernos de provas deverão ser impressos, lacrados e acondicionados em 
envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, devendo ser guardados em ambiente 
seguro da instituição contratada, com antecedência de 01 (um) dia da aplicação das 
provas. 
 
14.3. O local de impressão das provas deverá ser filmado 24 (vinte e quatro) horas, 
devendo os arquivos de filmagem ser arquivados na sua integralidade, em sequência 
cronológica, até que ocorra a homologação do concurso. 
 
14.4. O material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona 
inviolável, devidamente lacrado e com cadeado, para o transporte para os locais das 
provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no 
momento da aplicação das provas. 
 
14.5. Deverá ser proibido, nos locais de aplicação das provas, o acesso de candidatos 
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico. 
 
14.6. A contratada deverá utilizar detectores de metais nas salas de aula, onde os objetos 
eletrônicos deverão ser guardados em sacos plásticos lacrados e identificados. 
 
14.7. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto 
sigilo e segurança em todas as etapas do certame, desde a elaboração das questões de 
provas até a homologação dos resultados finais do processo seletivo. 
 
15. DOS RESULTADOS 
 
15.1. Efetuadas as correções, a contratada deverá encaminhar diretamente ao Município 
de São Bernardino/SC, as listagens de candidatos, com os resultados das provas, em 
duas vias, impressas e em meio magnético, compatível com a plataforma Windows, e 
exportação de arquivos dos dados do Teste Seletivo para serem importados pelo sistema 
“ Betha Sistemas, conforme discriminado a seguir: 
 

a) habilitados, em ordem alfabética, por cargo, contendo: número de inscrição, 
nome, número do documento de identidade e classificação; 
 
b) habilitados, em ordem de classificação, por cargo, contendo os mesmos dados 
da lista anterior; 
 
c) lista de escores e notas: relação de candidatos inscritos, em ordem alfabética 
contendo número de inscrição, nome, número do documento de identidade, notas 
das provas, total de pontos e classificação; 
 
d) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem alfabética, 
por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do documento de 
identidade e classificação; 
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e) listas individuais dos portadores de deficiência habilitados em ordem 
classificatória, por cargo, contendo número de inscrição, nome, número do 
documento de identidade e classificação; 
 
f) relação dos candidatos habilitados, por cargo, em ordem alfabética, com 
endereço, telefone e e-mail; 
 
g) estatística dos inscritos, presentes, ausentes e habilitados. 

 
15.2. Todos os resultados dos candidatos, com busca por número de inscrição, RG e/ou 
CPF, deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da contratada e do Município 
de São Bernardino/SC. 
 
16. DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXA BANCÁRIA, ENCARGOS, 
IMPOSTOS E OUTROS 
 
A contratada arcará com todas as despesas decorrentes do deslocamento do pessoal de 
apoio, de coordenação e fiscalização, de transporte de todo o material relativo ao 
processo seletivo, impressões de provas, materiais especiais,  postagem de 
comunicados, de taxas e tarifas bancárias, (inclusive taxas de testes de emissão dos 
boletos), bem como encargos e impostos e outras despesas. 
 
17. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 
17.1. Ficará a cargo do Município de São Bernardino/SC, providenciar e organizar o local 
para a realização das provas. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO/SC 
 
18.1. O Prefeito Municipal designará Comissão de processo seletivo, composta por 
servidores efetivos e comissionados, a qual competirá informar à contratada: 
 

a) a descrição dos cargos e referências salariais; 
 
b) as etapas do processo seletivo; 
 
c) as etapas eliminatórias e classificatórias; 
 
d) a relação dos nomes que compõem a comissão de processo seletivo para 
acompanhar a execução dos serviços; 

 
18.2. Competirá, ainda, ao Município de São Bernardino/SC 
 

a) supervisionar a execução do contrato. 
 
b) aprovar o edital e homologar o processo seletivo. 
 
c) efetuar o pagamento do valor estipulado, dentro do prazo estabelecido. 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações previstas neste Termo de Referência, deverá à contratada: 
 
19.1. Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até cinco dias úteis após a data de 
publicação do seu extrato no órgão da Imprensa Oficial, apresentando: 
 

a) cronograma definitivo, a ser submetido à apreciação do Município de São 
Bernardino/SC, onde estejam discriminados todos os prazos em que as etapas do 
processo seletivo devem ser executadas; 

 
b) planejamento preliminar, a ser submetido à apreciação do Município de São 

Bernardino/SC, discriminando e detalhando todos os procedimentos a serem 
adotados relativamente a elaboração de editais e divulgação, inscrições de 
candidatos, inclusive portadores de deficiência, cadastramento dos candidatos,  
critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas, confecção dos 
cadernos de provas e folhas de resposta, reprodução do material, logística para a 
aplicação das provas, aplicação das provas, métodos de segurança a serem 
empregados para a elaboração das provas, para a identificação dos candidatos e 
para a aplicação das provas, avaliação das provas, divulgação dos resultados das 
provas,   serviços de informação e apoio aos candidatos. 

 
19.2. Prestar pronto atendimento a candidatos ou terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas) no esclarecimento de dúvidas quanto aos regulamentos do 
processo seletivo, tornando disponíveis para tanto: pessoas, linha telefônica, correio 
eletrônico (e-mail), fac-símile, internet, correspondência e outros. 
 
19.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao processo seletivo, responsabilizando-se 
pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que 
comprometam a sua realização. 
 
19.4. Designar responsáveis pela instauração e condução do processo seletivo. 
 
19.5. Especificar os conteúdos das provas de conhecimentos básicos e específicos, em 
conjunto com o Município de São Bernardino/SC. 
19.6. Elaborar provas especiais para candidatos portadores de necessidades especiais, 
indicadas no formulário de inscrição. 
 
19.7. Elaborar o Edital do processo seletivo, inclusive quanto ao conteúdo programático 
que deve ser completo e atual. 
 
19.8. Apresentar ao Município de São Bernardino/SC, dentro dos prazos estabelecidos no 
cronograma acima mencionado, as relações de candidatos aprovados e classificados no 
processo seletivo. 
 
19.9. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
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19.10. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular 
do contrato, correndo às expensas da contratada, as correspondentes despesas no todo 
ou em parte, de serviços em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções durante ou 
após sua prestação. 
 
19.11. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e indiretos, assim como por 
encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, 
decorrentes da relação de emprego do pessoal que venha a ser contratado para a 
execução de serviços incluídos no objeto do contrato. 
 
19.12. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Município de São Bernardino/SC quanto 
aos procedimentos a serem adotados e características do certame, em todas as suas 
etapas. 
 
19.13. Assegurar todas as condições para que o Município de São Bernardino/SC 
fiscalize a execução do contrato. 
 
19.14. Responsabilizar-se por qualquer fato ou ação que leve à anulação do processo 
seletivo, arcando com todos os ônus dele decorrentes, desde que comprovada a sua 
culpa. 
 
20. DO VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O valor a ser pago  à contratada corresponde ao valor por ela ofertado na proposta 
vencedora do referido certame licitatório, constante no contrato.  
 
21. DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, para pagamento da seguinte 
forma: Em duas parcelas  50% na entrega das inscrições e 50% na entrega do resultado 
mediante efetiva apresentação da nota fiscal. Deverá constar no documento fiscal o 
numero da licitação, numero do contrato, bem como nome do Banco, nº da Conta 
Corrente e Agencia bancária, da empresa, sem os quais o pagamento poderá ficará retido 
por falta de informações.  
 
Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar 
tarifa bancária a mesma será descontada do credor. 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. O processo seletivo público terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogável 
por igual período, a critério do Município de São Bernardino/SC. 
 
22.2. O processo seletivo destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que 
vierem a vagar ou forem eventualmente criados dentro do prazo de validade previsto no 
edital de abertura de inscrições. 
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22.3. Os candidatos nomeados sob regime de emprego público estarão subordinados ao 
Decreto-Lei n. 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho, com vinculação ao Regime 
Geral de Previdência Social e serão incluídos no regime do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 

PREGÃO No 7/2021 
 
 

 
 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) 
da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º 
____________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
.......... -SC, na modalidade Pregão n.º ............, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
__________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
  Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Estado de Santa Catarina 
                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO 
                                  FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO 

                                           

 

27 

 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 

PREGÃO No 7/2021 
 
 
 
 

 
 

 A Empresa............................................,com sede na 
...................................................................., inscrita no CNPJ nº.........................,vem, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº.............................e do CPF nº......................................., 
DECLARA,sob as penas da Lei, que é MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, que  atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda 
a documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório, e  que cumpre 
os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em 
nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da lei Complementar nº 123, estando 
apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 
havendo fato surperveniente impeditivo da participação no presente certame. 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2021 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
     Carimbo Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 

PREGÃO No 7/2021 
 

Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente 
licitação, modalidade Pregão Presencial n.º 7/2021, acatando todas as estipulações 
consignadas, conforme abaixo: 

Objeto:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO  PARA 
SELEÇÃO DE PESSOAL NO CARGO  DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NÍVEL 
DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO, ATRAVÉS DE EMPREGO PÚBLICO PARA A 
MICRO ÁREA 04, EM RAZÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA EMPREGADA QUE 
ESTAVA NO CARGO E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA A MICRO ÁREA 
03, EM RAZÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA DO 
EMPREGADO QUE ESTÁ OCUPANDO A VAGA NO MOMENTO.  
Item Especificação Unid. Quantidade Preço 

Unit.  
Preço 
Total 

1 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO, 
ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, 
CORREÇÃO DAS PROVAS E 
ENTREGA DE RESULTADOS EM 
CONFORMIDADE COM O TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. 

Und 1,00    

 Total  
Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________). 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam 
sobre a contratação. 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - 
dias da data-limite para a entrega dos envelopes). 
 
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APÓS A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. 
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_____________________________________ 
DATA: 
  ____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 
PREGÃO No 7/2021 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de 
seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º ............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, 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(   ). 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 data 
 
 
_______________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A LICITANTE 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2021 

PREGÃO No 7/2021 
 
 
 
 
 
 

  
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDINO – SC 
 
REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL 
 
O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da  
Empresa_____________________________________  
 
 
Declara(m) que: 
a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração 
Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal; 
b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de 
supervisão ou assessoramento na Administração Pública. 
 
 
 
_______________________, ______________________________ 
(local e data) 
 
 
 
 
___________________________________ 
nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF 
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CONTRATO Nº NumContrato 
 

O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 
11.431.615/0001-99, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.012, nesta cidade de São 
Bernardino-SC, neste ato representado pela Coordenadora o Sr. ALCEO NEGRI, 
brasileiro, divorciado, portador do CPF 019.753.0099-01, residente e domiciliado na 
Comunidade de Linha Sede Charuto no interior do Município de São Bernardino-SC, 
doravante denominado FUNDO, e a Empresa NomeContratado, Pessoa jurídica, de 
direito privado, sito a EnderecoContratado,  na cidade de CidadeContratado, inscrita no 
CNPJ sob nº CNPJContratado, neste ato representado por seu sócio gerente, o Sr. 
NomeRespContratado, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 
CidadeContratado, inscrito no CPF nº CPFContratado, doravante denominado 
CONTRATADA, de comum, resolvem contratar o objeto pelas seguintes cláusulas que 
segue: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
             ObjetoContrato 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS: 
 
I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Processo Licitatório nº 
11/2021, Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 

II - Do valor: 
O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo: 

  
 
             O valor total do contrato é de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso, sendo nos 
preços acima estão incluídos fretes, tributos e demais custos. 
 
              II - Da forma de pagamento: 
              O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante a execução, 
entrega dos serviços e fornecimento de Nota Fiscal emitida pela contratada, da seguinte 
forma: 
 
A VISTA 
              III - Da Vigência: 
                            A Vigência deste contrato é do período de DataAssinatura até 
DataVencimento, havendo interesse do Município o mesmo poderá ser aditado mediante 
realização de termo aditivo, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 
(Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 
1993). 
 

IV - Do reajustamento: 
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            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato 
que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666/93, de 21 
de junho de 1993, consolidada. 
 
              V - Da Dotação Orçamentária. 
              Para fazer frente as despesas decorrentes deste contrato serão utilizados 
recursos previstos no 2.008.3390.00 - 1002 - 4/2021   -   Manutenção da Saúde Pública .              
A CONTRATADA declara ter examinado em detalhe a documentação objeto do presente 
contrato e possuir condições de executá-lo dentro da melhor técnica. 
 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
              I - Efetuar a entrega dos serviços, após solicitação por parte do FUNDO. 
              II - Fornecer ao FUNDO sempre que solicitados quaisquer informações e/ou 
esclarecimentos sobre os produtos contratados enquanto estiverem na garantia e/ou 
prazo de validade. 
              III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e 
previdenciários que coincidirem sobre os serviços contratados. 
              IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os 
serviços contratados em qualquer esfera. 
              V - Cumprir todas as demais obrigações em especial as constantes no item 19 do 
processo Licitatório nº 11/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 
              VI - Fornecer serviços de qualidade. 
 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO: 
 

I - Fiscalizar e controlar os serviços contratados. 
            II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas. 
            III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste 
contrato e Processo Licitatório nº 11/2021 Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 
 

CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 11/2021, 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC. 

II - As comunicações entre as partes, em relação a assuntos deste contrato, 
poderão ser formalizadas por escrito, e-mail, ou por qualquer meio de comunicação, 
porém quando efetuadas por escrito, será efetuado em duas vias, sendo uma destinada 
ao Fornecedor, o que constituíra prova de sua efetiva entrega. 

III - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, 
atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994. 

IV - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público. 

V – Poderá o MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 
especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara 
neste ato que é de seu conhecimento. 
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 VI – Fica por desde já, designado o Sr. Alceo Negri, Secretário da Saúde, ou quem 
o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, 
nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
 
 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
              O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo 
consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de 
indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou 
fundamento. 
              Em caso de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, por culpa do 
Fornecedor, ficam estabelecidas a multa de 10% sobre o valor do objeto contratado, 
atualizado monetariamente pelos índices oficiais. 
              Presume-se culpa do Fornecedor a ocorrência das hipóteses descritas nos 
incisos I a XI do referido artigo supramencionado. 
 

CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO: 
 
              Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o 
Foro da Comarca de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o 
inciso VIII do Art. 29 da Constituição Federal. 
              E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com 
duas testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
              São Bernardino-SC, em DataExtensoAssinatura. 
 
 
           ALCEO NEGRI       NomeRespContratado 

Coordenador do Fundo Municipal de Saúde           Contratado 
                                                                                                     
 
                                                                  
             RUDIMAR BORCIONI 
      OAB/SC – 15.411 
                                                               Assessor Jurídico 
 
   
     Testemunhas:----------------------------------                             ---------------------------------------
- 
 
 
 
 


