ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Rua Esteves Júnior, nº 160 – Centro.
Florianópolis/SC – CEP: 88015-130
Telefone: (48) 3664-8739 / 3664-8740 / 3664-8742
Site: www.compraselicitacoes.saude.sc.gov.br
Email: compradireta@saude.sc.gov.br
EDITAL DE COMPRA DIRETA Nº 847/2021
PROCESSO SES 168479/2020
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES) solicita, por meio do presente, que as pessoas físicas ou jurídicas
interessadas encaminhem propostas de preços, conforme as condições estabelecidas neste edital de compra
direta para aquisição na modalidade dispensa de licitação pelo critério de MENOR PREÇO por ITEM.
OBJETO: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças (inclusive as
com desgaste temporal) em refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de Frio, conforme especificações
constantes do Anexo I.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 18h00min. do dia 22/04/2021.
1 – PROPOSTA
1.1 – A PROPOSTA deverá ser encaminhada até o prazo acima estipulado por correio eletrônico para
compradireta@saude.sc.gov.br ou entregue na Diretoria de Licitações e Contratos , situada à Rua Esteves
Júnior nº 160 – Centro – Florianópolis – SC.
1.1.1 – A PROPOSTA não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas; deve estar datada, conter nome ou razão
social, CNPJ ou CPF, endereço completo, telefone e e-mail e deve estar assinada pelo representante legal da
empresa;
1.2 – A PROPOSTA deverá conter a marca do produto ofertado, apresentação, preço unitário e total por item.
Estes deverão ser em moeda nacional, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material/
serviço e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade
CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das empresas vencedoras.
No preço cotado por item, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos;
1.3 – A PROPOSTA deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
1.4 – O autor da OFERTA VENCEDORA deverá apresentar os documentos elencados abaixo:
1.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.4.2 – Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da
licitante, expedidas pelos órgãos abaixo relacionados:
1.4.2.1 – Da Secretaria da Receita Federal, com relação à regularidade fiscal Federal;
1.4.2.2 – Da Procuradoria da Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União;
1.4.2.3 – Da Secretaria da Fazenda Estadual, ou outro órgão competente, com relação à regularidade fiscal
Estadual;
1.4.2.4 – Da Secretaria de Finanças Municipal, ou outro órgão competente, com relação à regularidade fiscal
Municipal. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
1.4.3 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) - CND;
1.4.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS;
1.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
1.5 – A documentação acima elencada no item 1.4 poderá ser substituída pelo Certificado de Cadastro de
Fornecedor emitido pela Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços da Secretaria de Estado da Administração;
1.6 – Caso haja a necessidade expressa em edital de apresentação de laudos, certificados de qualidade técnica,
ensaios laboratoriais e correlatos, estes devem ser apresentados em língua portuguesa ou traduzidos,
acompanhados do original fonte;
1.7 – A proposta deverá cumprir os requisitos listados no Anexo I (detalhamento do objeto).
2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 – A SES efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite dos bens ou serviços com a
respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das
disposições contidas neste edital;
2.2 – O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras
instituições que o Banco do Brasil, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva
transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo Estado são efetuados
prioritariamente pelo Banco do Brasil;

2.3 – A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a
marca sob o qual o mesmo é comercializado, fabricante, além de mencionar o número da Ordem Fornecimento
ou Contrato de Prestação de Serviços;
2.4 – Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados bancários para
pagamento: número do banco, número da agência com dígito e número da conta corrente com dígito.
3 – DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 – A participação na presente cotação de preços implica na aceitação integral e irretratável de todas as condi ções exigidas neste edital e dos documentos que dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais
e regulamentares em vigor;
3.2 – A empresa ganhadora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por
cento) no quantitativo estimado (artigo 65, § 1º da Lei de Licitações);
3.3 – A presente aquisição baliza-se pelos preceitos da Lei 8.666/93 e suas alterações, estando sujeitas as empre sas participantes as sanções previstas no Decreto Estadual nº 2617/2009;
3.4 – As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na Cotação de Preços e/ou na execução do obje to estão sujeitas às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta come tida;
3.5.1 – A advertência é a sanção por escrito, emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação, ressalvado o disposto no § 3º do art. 11 do Decreto Estadual nº 2617/2009;
3.5.2 – A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou exe cução do Contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:
I - 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calcula do sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);
II - 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do Contrato
ou cancelamento da Ordem de Fornecimento/Autorização de Fornecimento por culpa da contratada, calculado
sobre a parte inadimplente;
III - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Ordem de Fornecimento/Autorização de Fornecimento,
pelo descumprimento de qualquer cláusula, exceto prazo de entrega.
3.5.2.1 – O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobra do administrativa ou judicialmente.
3.5.2.2 – Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.
3.5.2.3 – O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.
3.5.2.4 – A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.
3.5.2.5 – A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas neste Edital;
3.5.3 – A suspensão é a sanção que impossibilita a participação da empresa em licitações e/ou Contratos, ficando
suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina, de acordo com
os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa per manecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura
e antes do resultado do julgamento;
III - por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a Autorização de Fornecimento,
Ordem de Fornecimento ou assinar o Contrato;
IV - por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da Autorização de
Fornecimento, Ordem de Fornecimento ou do Contrato;
V - por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da
Cotação de Preços;
VI - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos;
VII - por até 2 (dois) anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não
celebrar o Contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no edital, que ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do
Contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e
VIII - até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no artigo anterior.
3.6 – Na apreciação das propostas poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou
prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser
providenciado no prazo estabelecido pela Gerência solicitante, sob pena de desclassificação;
3.7 – A cotadora vencedora não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do
Contrato, Ordem de Fornecimento e/ou Autorização de Fornecimento a terceiros ou a eles associar-se sem prévia
autorização da contratante, sob pena de imediata rescisão do contrato e demais sanções aplicáveis, conforme Lei
8.666/93.
3.8 – Os orçamentos que compõem este processo poderão ser utilizados para aquisição dos itens caso haja
vantajosidade para a SES, interesse da empresa cotadora e atendimento aos requisitos solicitados neste Edital.
3.9 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta cotação de preços servidor ou dirigente da Secretaria
de Estado da Saúde, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 9º da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.

3.10 – O resultado deste edital de compra direta será disponibilizado para acompanhamento no site
www.compraselicitacoes.saude.sc.gov.br.
3.11 – Nos casos omissos deste edital serão adotados os prazos para a modalidade convite.
4-PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO4.1- As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:
I – declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e
12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
II – comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas
leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por
elas contratados;
III – comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem
conhecimento acerca da execução do contrato;
IV – declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa
conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da
cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

Florianópolis, 14 de Abril de 2021.

Núcleo de Compra Direta
DLIC - Diretoria de Licitações e Contratos

ANEXO I
MATERIAIS GERAIS – CONTRATO
DETALHAMENTO DO OBJETO
Ite
m

Código

Descrição do Material

UN

Fornec

Total

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 05
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347/4
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 40367 SES
40369 SES 40366 SES 40368 SES 16948 01 Câmara de
Conservação Marca: Indrel Modelo RVV 1500
Capacidade: 972 litros Patrimônio: 32491 01 Freezer
Horizontal Marca: Consul Modelo CHA31 CBBNA
Capacidade: 300 litros Patrimônio: 5431662 01 Freezer
Horizontal Marca: Reubly Modelo FF10HBKW
Capacidade: 419 litros Patrimônio: 1700078
Endereço: Travessa Irmã Leoppldina, nº 136, Centro,
Concórdia-SC Telefone: (49)3482-6050 Fiscal: Sidiane
Chiotti - Mat.: 962273

serviço

Mensal

8

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 04
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347/4
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277931 SES
277932 SES 277933 SES 277934 01 Câmara de
Conservação Marca: Indrel Modelo RVV 1500-D
Capacidade: 972 litros Patrimônio: 296678 01 Freezer
Horizontal Marca: Consul Modelo CHA31 Capacidade:
300 litros Patrimônio: 9463
Endereço:Rua Reinoldo Rau, 123, Centro, Jaraguá do
Sul, SC Telefone: (47)3371-0789 Fiscal:Clairi Mara Bihr
Mat.: 331152002

serviço

Mensal

6

3

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 06
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347/4
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277883 SES
277884 SES 277885 SES 277886 SES 277887 SES 277888
01 Câmara de Conservação Marca: Indrel Modelo RVV
1500D Capacidade: 972 litros Patrimônio: ESC SDR/BNU
840100002185 01 Freezer Horizontal Marca: Consul
Modelo CHA31 Capacidade: 300 litros
Endereço: Rua Braz Wanka, 238, Vila Nova Blumenau
Telefone: (47) 3378-8094 Fiscal: Àurea Tonn - Mat.:
0962072-9-01

serviço

Mensal

8

4

050155005

serviço

Mensal

7

1

2

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 04
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347/4
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277927 SES
277928 SES 277930 SES 188006 01 Câmara de

Conservação Marca: Indrel Modelo RVV 1500-D
Capacidade: 972 litros Patrimônio 299985 01 Freezer
Horizontal Marca: Consul Modelo CHA31 BBNA
Capacidade: 305 litros Patrimônio 8907 01 Freezer
Horizontal Marca: REUBLY Modelo DA550 2 portas dupla
ação Capacidade: 546 litros Patrimônio 170077
Endereço:Rua XV de Novembro, 303, Centro, Rio do
Sul, SC Telefone: (47) 3521-1156 Fiscal: Maria
Aparecida Floriani - Mat.: 176772701

5

6

7

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 06
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277943 SES
277942 SES 277941 SES 277905 SES 277904 SES 188007
02 Câmaras de Conservação Marca Indrel Modelo
RW1500-D Capacidade 972 litros Sem Patrimônio 02
Câmaras de Conservação Marca Indrel Modelo RW440D
Capacidade 342 litros Patrimônio: 950100003364
Patrimônio: 950100003363 02 Freezer Horizontal Marca:
Cônsul Modelo HORIZONTAL Capacidade:300 litros
Patrimônio 92805 01 Sem Patrimônio 01 Freezer
Horizontal Marca: REUBLY Modelo FF 10HBKW
Capacidade: 300litros Sem Patrimônio
Endereço:Rua Mathias Piechinick, 1067, Centro, Mafra
SC Telefone: (47) 3647-0493 Fiscal:Grazielle Machado
Kovalski- Mat.:397806

serviço

Mensal

12

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 07
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277944 SES
277945 SES 277946 SES 297947 SES 297948 SES 297949
01 Sem Patrimônio 02 Freezer Horizontal Marca: Cônsul
Modelo CHA31/220 Capacidade: 300 litros Patrimônio:
SES 301787 01 Sem Patrimônio
Endereço:Rua Alcedir Trevisan, s/n, Flor da Serra,
Joaçaba, SC Telefone: (49) 3522-0670 Fiscal:Jucéli
Bonamigo- Mat.: 961914

serviço

Mensal

9

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 06
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277950 SES
277951 SES 277958 SES 277915 SES 277916 SES 277952
01 Câmaras de Conservação Marca Indrel Modelo
RW1500-D Capacidade 972 litros SES 287971 01
FREEZER HORIZONTAL Marca: Consul Modelo:
CHA31/220 Capacidade: 300 litros S/P 01 FREEZER
HORIZONTAL Marca: Eletrolux Modelo: H 210
Capacidade: 200 Litros SES 290403
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 339, Bairro Centro Tubarão-SC TELEFONE: (48) 3621-2414 FISCAL DO
CONTRATO:Shaiane Salvador da Luz- Matrícula
960450301

serviço

Mensal

9

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 04
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277907 SES
277908 SES 277906 SES 277909 01Câmaras de
Conservação Marca: Fanem Modelo 347 CV Capacidade:
373 litros Patrimônios: SES 190501 01 Câmaras de
Conservação Marca Indrel Modelo RW1500-D
Capacidade 972 litros Sem Patrimônio 01 Freezer
Horizontal Marca: Cônsul Modelo HORIZONTAL
Capacidade:300 litros Sem Patrimônio 01 Freezer
Horizontal Marca: REUBLY Modelo HORIZONTAL
Capacidade: 546 litros Patrimônio: SES 170079 01
Freezer Horizontal Marca: Prosdócimo Modelo
HORIZONTAL Capacidade: 385litros Patrimônio: SES
71831
Endereço:Rua Delza Fiorelli Dal Pizzol, s/nº, Videira, SC
Telefone: (49) 3533-5413 Fiscal: Mônica Susete Roman
Vanz- Mat.:255644801

serviço

Mensal

9

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 05
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 290264 SES
290263 SES 290265 SES 290266 SES 290267 01 Câmaras
de Conservação Marca Indrel Modelo RW1500-D
Capacidade 972 litros SES 290268 01 CÂMARA DE
REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA Marca INDREL Modelo CLC
300DAF Capacidade 300 litros SES 315724 01 CÂMARA
DE CONSERVAÇÃO Marca FANEM Modelo 347 CV
Capacidade 143 litros SES 188009 01 FREEZER
HORIZONTAL Marca: Consul Modelo: CHA31CBBNABO
Capacidade: 300 litros SES JA5436020
Endereço: Rua Lauro Muller, 374 - Itajaí FISCAL DO
CONTRATO: Cinthya Damiani - Matrícula: 657738501

serviço

Mensal

9

10

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 07
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347/4
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277924 SES
277925 SES 277926 SES 277921 SES 277922 SES 277923
1 sem patrimônio 01 Câmara de Conservação Marca:
Fanem Modelo 3347-CV Capacidade: 373 litros Sem
Patrimônio 01 Câmara de Conservação Marca: Indrel
Modelo RVV 1500-D Capacidade: 972 litros Sem
Patrimônio 01 Câmaras de Conservação Marca:Biotecno
Modelo BT 1100 Capacidade: 100 litros Patrimônio
253999 01 Freezer Horizontal Marca: Consul Modelo
CHA31 BBNA Capacidade: 300 litros Sem Patrimônio 01
Freezer Horizontal Marca: BEUBLY Modelo CHDA415
BBNA Capacidade: 300 litros Patrimônio 170071
Endereço:Rua XV de Novembro, 70, Centro, Joinville, SC
Telefone: (47)3481-3602 Fiscal:Rosimeri Aparecida
Maciel Mat.: 243764301

serviço

Mensal

12

11

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de

serviço

Mensal

6

8

9

manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 03
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo VB50RL
Capacidade: 497 litros Patrimônios: SES 277898 SES
277897 SES 277896 01 Câmara de Conservação Marca:
Indrel Modelo RVV 1500-D Capacidade: 972 litros Sem
Patrimônio 01 Freezer Horizontal Marca: Prosdócimo
Modelo 06355 CBD2 Capacidade: 300 litros Patrimônio
AMAI 002431 01 Freezer Horizontal Marca: REUBLY
Modelo R134A Capacidade: 300 litros Patrimônio
170069
Endereço:Rua Jaime Davi, 350- Bairro Tonial- Xanxerê SC Telefone: (49) 3433-5602 Fiscal: Daniela Debastiani
Volpato - Mat.:962690501

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 03
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: S.E.S 296601
S.E.S.296602 S/P 01 Câmaras de Conservação Marca
Indrel Modelo RW1500-D Capacidade 972 litros SES
229694 01 FREEZER HORIZONTAL Marca: Consul
Modelo: Congelador Horizontal Capacidade: 300 Litros
SES 296587 01 FREEZER HORIZONTAL Marca: REUBLY
Modelo: Congelador Horizontal Capacidade: 300 Litros
SES170076
Endereço: Rua Waldemar Rangrab, 1851 Bairro São
Jorge - São Miguel Do Oeste FISCAL DO CONTRATO:
Andreia Lopes

serviço

Mensal

6

13

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 04
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277956 SES
277957 SES 277954 SES 277955 01 Câmara de
Conservação Marca Indrel Modelo RW1500-D
Capacidade 972 litros Patrimônio: SES 321048 01 Freezer
Horizontal Marca: Cônsul Modelo cha31/220
Capacidade:300 litros Sem Patrimônio 01 Freezer
Horizontal Marca: REUBLY Modelo FF 10HBKW
Capacidade: 300litros Sem Patrimônio
Endereço:Rua Castro Alves,301, Coloninha, Araranguá
SC Telefone: (48) 3529-0055 Fiscal: Bárbara Cristiano
Monteiro - Mat.: 962824001

serviço

Mensal

7

14

050155005

serviço

Mensal

10

12

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 06
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 277910 SES
277912 SES 277913 SES 277914 SES 5495 SES 277911 01
Câmara de Conservação Marca: Fanem Modelo 347
Capacidade: 340 litros Patrimônio SES 5495 01 Câmara
de Conservação Marca: Indrel Modelo RVV 1500-D
Capacidade: 972 litros Patrimônio: 32697 01 Freezer
Horizontal Marca: Cônsul Modelo CHA31CBBNA

Capacidade: 300 litros Sem Patrimônio 01 Freezer
Horizontal Marca: Fricon Modelo HCED411-2C000
Capacidade: 411 litros Patrimônio 5503
Endereço:Rua Humberto de Campos, nº 56- Bairro Pio
Correa - Criciúma -SC Telefone: (48) 3461-2107
Fiscal:Janaína Bertan Warmling- Mat.:970278401

15

16

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 05
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES 296690 SES
277890 SES 277891 SES 277892 SES 277889 01 Câmara
de Conservação Marca Indrel Modelo RW1500-D
Capacidade 972 litros Patrimônio: SES 296688 01
Câmara de Conservação Marca Indrel Modelo
CLC300DAF Capacidade 300 litros Patrimônio:
SDR960100005474 01 Freezer Horizontal Marca: Cônsul
Modelo FE 18 Capacidade: 145 litros Patrimônio: 188698
01 Freezer Vertical Marca: Electrolux Modelo CHA 22
Capacidade:145 litros Patrimônio: SDR960100004889
Endereço:Rua Honorato Ramos,65, Lages, SC Telefone:
(49) 3222-0316 Fiscal:Rosana Cunha- Mat.:295577601

serviço

Mensal

9

050155005

Serviços de Manutenção de Equipamentos de
Refrigeração - Manutenção de Câmaras Frias Serviços de
manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças (inclusive as com desgaste temporal) em
refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, de acordo com os quantitativos especificados. 06
Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo 3347
Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES: 277935 SES:
277938 SES: 277937 SES: 277940 SES: 277936 SES:
277939 01Câmaras de Conservação Marca: Fanem
Modelo 347 CV Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES
190501 01 Câmaras de Conservação Marca Indrel
Modelo RW1500-D Capacidade 972 litros Sem
Patrimônio 01 Freezer Horizontal Marca: ELETROLUX
Modelo H500 Capacidade: 477 litros SES: 175472 01
Freezer Horizontal Marca: CONSUL Modelo CHA31/22
Capacidade: 300 litros S/P 01 Freezer Horizontal Marca:
Prosdócimo Modelo HORIZONTAL Capacidade: 385litros
Patrimônio: SES 71831 01 Câmaras de Conservação
Marca INDREL Modelo RVV440DV Capacidade 342 litros
SES:300971 01 CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO CIENTÍFICA
Marca INDREL Modelo CLC 300DAF Capacidade 300
litros SES:300970
Endereço: Rua Av Nereu Ramos, 37-E - Chapecó
TELEFONE: (49) 2049-7490 FISCAL DO CONTRATO:
Nome: Katyane Tedesco - Matrícula: 0962751-0-01

serviço

Mensal

11

1 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
1.1 – A SES convocará o cotador vencedor, por meio de notificação através de e-mail, para assinar o termo de
contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art.
64, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
1.2 – Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela cotadora vencedora que tenham
servido de base ao presente processo, bem como, as condições estabelecidas neste Edital e Anexo;
1.3 – As demais condições contratuais, tais como: prazo e local de entrega, alterações, vigência, rescisão e outras;
são as previstas no Anexo II deste edital (Minuta de Contrato);
1.4 – Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou não apresentar situação regu lar no ato da assinatura do contrato, será convocado outra cotadora, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
2 – REQUISITOS DA PROPOSTA

2.1 – Quando se tratar de material com prazo de validade, estes não poderão estar com a validade inferior a 75%
do seu prazo total de validade.
2.2 – Deverá constar marca e/ou procedência, modelo, n.º registro ANVISA (quando aplicável), apresentação e
nome comercial do produto cotado no campo “observações adicionais” de cada item

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)
1. OBJETO:
1.1. Aquisição emergencial de serviço de manutenção para câmaras frias, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para as Regionais de Rede de Frio, na
Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVE, conforme requisições descritas na tabela de
especificações abaixo.
1.2 Especificação do Objeto:
LOTES

NOME DA
UNIDADE

CÓDIGO
CIASC

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE FREQUÊNCIA SETOR

10

01

Concórdia

050155005 Serviços de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração - Manutenção de Câmaras
Frias, Serviços de
manutenção preventiva e corretiva
com substituição
de peças (inclusive
as com desgaste
temporal) em refrigeradores para as
Centrais Regionais
de Rede de Frio,
de acordo com os
quantitativos especificados. 05 Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo
3347/4 Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES
40367 SES
40369 SES 40366
SES 40368 SES
16948 01 Câmara
de Conservação
Marca: Indrel Modelo RVV 1500
Capacidade: 972
litros Patrimônio:
32491 01 Freezer
Horizontal Marca:
Consul Modelo
CHA31 CBBNA
Capacidade: 300
litros Patrimônio:
5431662 01
Freezer Horizontal
Marca: Reubly
Modelo
FF10HBKW
Capacidade: 419
litros Patrimônio:
1700078

8

Mensal

DIVE

2/25

274

02

Jaraguá
do Sul

050155005 Serviços de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração - Manutenção de Câmaras
Frias, Serviços de
manutenção preventiva e corretiva
com substituição
de peças (inclusive
as com desgaste
temporal) em refrigeradores para as
Centrais Regionais
de Rede de Frio,
de acordo com os
quantitativos especificados. 04 Câmaras de Conservação Marca: Fanem Modelo
3347/4 Capacidade: 373 litros Patrimônios: SES
277931 SES
277932 SES
277933 SES
277934 01 Câmara
de Conservação
Marca: Indrel Modelo RVV 1500D Capacidade: 972
litros Patrimônio:
296678 01 Freezer
Horizontal Marca:
Consul Modelo
CHA31
Capacidade: 300
litros Patrimônio:
9463

6

Mensal

DIVE

3/25

03

Blumenau

276

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 06
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347/4
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277883 SES
277884 SES
277885 SES
277886 SES
277887 SES
277888 01 Câmara
de Conservação
Marca: Indrel
Modelo RVV
1500D
Capacidade: 972
litros Patrimônio:
ESC SDR/BNU
840100002185 01
Freezer Horizontal
Marca: Consul
Modelo CHA31
Capacidade: 300
litros

8

Mensal

DIVE

4/25

04
Rio do Sul

277

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 04
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347/4
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277927 SES
277928 SES
277930 SES
188006 01 Câmara
de Conservação
Marca: Indrel
Modelo RVV 1500D Capacidade: 972
litros Patrimônio
299985 01 Freezer
Horizontal Marca:
Consul Modelo
CHA31 BBNA
Capacidade: 305
litros Patrimônio
8907 01 Freezer
Horizontal Marca:
REUBLY Modelo
DA550 2 portas
dupla ação
Capacidade: 546
litros Patrimônio
170077

7

Mensal

DIVE

5/25

05
Mafra

278

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 06
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277943 SES
277942 SES
277941 SES
277905 SES
277904 SES
188007 02
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros Sem
Patrimônio 02
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW440D
Capacidade 342
litros Patrimônio:
950100003364
Patrimônio:
950100003363 02
Freezer Horizontal

12

Mensal

DIVE

6/25

06

Joaçaba

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 07
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277944 SES
277945 SES
277946 SES
297947 SES
297948 SES
297949 01 Sem
Patrimônio 02
Freezer Horizontal
Marca: Cônsul
Modelo CHA31/220
Capacidade: 300
litros Patrimônio:
SES 301787 01
Sem Patrimônio

9

Mensal

DIVE

7/25
279

07
Tubarão

280

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 06
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277950 SES
277951 SES
277958 SES
277915 SES
277916 SES
277952 01
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros SES 287971
01 FREEZER
HORIZONTAL
Marca: Consul
Modelo:
CHA31/220
Capacidade: 300
litros S/P 01
FREEZER
HORIZONTAL
Marca: Eletrolux
Modelo: H 210

9

Mensal

DIVE

8/25

08
Videira

281

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 04
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277907 SES
277908 SES
277906 SES
277909 01Câmaras
de Conservação
Marca: Fanem
Modelo 347 CV
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 190501 01
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros Sem
Patrimônio 01
Freezer Horizontal
Marca: Cônsul
Modelo
HORIZONTAL
Capacidade:300
litros Sem

9

Mensal

DIVE

9/25

09
Itajaí

282

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 05
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 290264 SES
290263 SES
290265 SES
290266 SES
290267 01
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros SES 290268
01 CÂMARA DE
REFRIGERAÇÃO
CIENTÍFICA Marca
INDREL Modelo
CLC 300DAF
Capacidade 300
litros SES 315724
01 CÂMARA DE
CONSERVAÇÃO
Marca FANEM
Modelo 347 CV
Capacidade 143

9

Mensal

DIVE

10/25

10
Joinville

283

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 07
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347/4
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277924 SES
277925 SES
277926 SES
277921 SES
277922 SES
277923 1 sem
patrimônio 01
Câmara de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347-CV
Capacidade: 373
litros Sem
Patrimônio 01
Câmara de
Conservação
Marca: Indrel
Modelo RVV 1500D Capacidade: 972
litros Sem
Patrimônio 01
Câmaras de
Conservação

12

Mensal

DIVE

11/25

11

Xanxerê

284

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 03
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo VB50RL
Capacidade: 497
litros Patrimônios:
SES 277898 SES
277897 SES
277896 01 Câmara
de Conservação
Marca: Indrel
Modelo RVV 1500D Capacidade: 972
litros Sem
Patrimônio 01
Freezer Horizontal
Marca: Prosdócimo
Modelo 06355
CBD2 Capacidade:
300 litros
Patrimônio AMAI
002431 01 Freezer
Horizontal Marca:
REUBLY Modelo
R134A
Capacidade: 300
litros Patrimônio
170069.

6

Mensal

DIVE

12/25

12
São
Miguel Do
Oeste

285

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 03
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
S.E.S 296601
S.E.S.296602 S/P
01 Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros SES 229694
01 FREEZER
HORIZONTAL
Marca: Consul
Modelo:
Congelador
Horizontal
Capacidade: 300
Litros SES 296587
01 FREEZER
HORIZONTAL
Marca: REUBLY
Modelo:
Congelador
Horizontal
Capacidade: 300

6

Mensal

DIVE

13/25

13
Araranguá 050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 04
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277956 SES
277957 SES
277954 SES
277955 01 Câmara
de Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros Patrimônio:
SES 321048 01
Freezer Horizontal
Marca: Cônsul
Modelo cha31/220
Capacidade:300
litros Sem
Patrimônio 01
Freezer Horizontal
Marca: REUBLY
Modelo FF
286
10HBKW
Capacidade:
300litros Sem
Patrimônio

7

Mensal

DIVE

14/25

14
Criciúma

287

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 06
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 277910 SES
277912 SES
277913 SES
277914 SES 5495
SES 277911 01
Câmara de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 347
Capacidade: 340
litros Patrimônio
SES 5495 01
Câmara de
Conservação
Marca: Indrel
Modelo RVV 1500D Capacidade: 972
litros Patrimônio:
32697 01 Freezer
Horizontal Marca:
Cônsul Modelo
CHA31CBBNA
Capacidade: 300

10

Mensal

DIVE

15/25

15
Lages

288

050155005 Serviços de
9
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 05
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 296690 SES
277890 SES
277891 SES
277892 SES
277889 01 Câmara
de Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros Patrimônio:
SES 296688 01
Câmara de
Conservação
Marca Indrel
Modelo
CLC300DAF
Capacidade 300
litros Patrimônio:
SDR960100005474
01 Freezer
Horizontal Marca:
Cônsul Modelo FE
18 Capacidade:

Mensal

DIVE

16/25

16
Chapecó

289

050155005 Serviços de
Manutenção de
Equipamentos de
Refrigeração Manutenção de
Câmaras Frias,
Serviços de
manutenção
preventiva e
corretiva com
substituição de
peças (inclusive as
com desgaste
temporal) em
refrigeradores para
as Centrais
Regionais de Rede
de Frio, de acordo
com os
quantitativos
especificados. 06
Câmaras de
Conservação
Marca: Fanem
Modelo 3347
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES: 277935 SES:
277938 SES:
277937 SES:
277940 SES:
277936 SES:
277939 01Câmaras
de Conservação
Marca: Fanem
Modelo 347 CV
Capacidade: 373
litros Patrimônios:
SES 190501 01
Câmaras de
Conservação
Marca Indrel
Modelo RW1500-D
Capacidade 972
litros Sem
Patrimônio 01
Freezer Horizontal
Marca:
ELETROLUX
Modelo H500

11

Mensal

DIVE

17/25

OBS: Segue anexo a este termo de referência relação de equipamentos com especificações.
1.3 Resumo da Despesa:
Processo SES Nº:
Despesa decorrente de:
Existe contrato anterior:
Valor da despesa:
R$ 192.500,00
Período da despesa:

SES 00168479/2020
(x)Contratação direta ( )Licitação, ( )Registro
( ) Convênio ( ) Aditivo a contrato ( )Outro
( X ) Não
( ) Sim
Nº contrato:
Valor R$
( )Parcela única (X)Parcelado
Início em 2021
Término em 2021

de

preço

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Considerando o término do contrato 516/2015 referente ao serviço supracitado; informamos que há
necessidade da continuidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de
peças dos equipamentos descritos na tabela acima, da marca BAUMER, haja vista que são
imprescindíveis e sua indisponibilidade operacional pode representar impactos, como o fechamento
de salas cirúrgicas e cancelamento de procedimentos clínicos, conseqüentemente prejuízos no
atendimento à população.
3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 Fica a CONTRATADA responsável pela Manutenção Preventiva com periodicidade mensal e
Manutenção Corretiva, com fornecimento ilimitado de peças necessárias para o pleno desempenho
dos equipamentos desse contrato;
3.2 A CONTRATADA deverá encaminhar um Cronograma Anual de Manutenções Preventivas,
assim como uma cópia do check-list/laudo após cada serviço executado;
3.3 As Manutenções Preventivas deverão ser executadas em dias úteis, de segunda-feira a sextafeira, das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 17:00hs, excluindo-se os feriados regionais e
nacionais;
3.4 A Manutenção Preventiva do(s) equipamento(s) objeto deste CONTRATO consistem em
substituição de peças, limpeza, ajuste, lubrificação, inspeção, aplicação de testes específicos,
visando à diminuição de falhas e o prolongamento da vida útil do equipamento;
3.5 O primeiro contato com CONTRATADA deverá ser realizado, pelos Estabelecimentos
Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, para o telefone (48) 3035-6342
e esta tem até 01 (uma) hora para retornar tal chamado, com vistas a identificar o ocorrido e definir
os próximos passos para a regularização do atendimento;
3.6 A empresa CONTRATADA substituirá, quando necessário, sem custo para a CONTRATANTE,
peças ou componentes necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.7 A CONTRATADA deverá encaminhar, após a realização de cada Manutenção Corretiva, o
Laudo de execução do serviço;
3.8 Após a realização do primeiro contato, conforme informado no item 3.5 acima, a CONTRATADA
deverá prestar o atendimento da assistência técnica corretiva, nos seguintes prazos:
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3.8.1 Para a Grande Florianópolis – em até 05 (cinco) horas úteis;
3.8.2 Para municípios até 250 km de distância da Capital – em até 10 (dez) horas úteis;
3.8.3 Para municípios entre 250 km e 500 km de distância da Capital – em até 15 (quinze) horas

úteis.
3.9 A CONTRATADA deverá realizar 04 (quatro) treinamentos operacionais por ano, incluindo boas
práticas de uso para novos colaboradores;
3.10 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
3.11 PEÇAS: Serão fornecidas unicamente peças Genuínas e/ou Originais.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1 Qualificação técnica:
4.1 Documentação emitida pelos fabricantes para a comprovação legal junto aos órgãos
reguladores e fiscalizadores, que possuem efetiva capacidade técnica para execução de
manutenções nas marcas/modelos de equipamentos médico-hospitalares descritas na
especificação do objeto do contrato. Dentre estes documentos:
4.1.1 Notas Fiscais e/ou Atestados Técnicos emitidos pelos fabricantes comprovando acesso a
peças originais para realizar das manutenções nas marcas/modelos de equipamentos médicohospitalares descritas na especificação do objeto do contrato;
4.1.2 Notas Fiscais, Licenças de uso e/ou Atestados Técnicos emitidos pelos fabricantes
comprovando acesso a versões de software originais e homologadas pela ANVISA para realizar das
manutenções nas marcas/modelos de equipamentos médico-hospitalares descritas na
especificação do objeto do contrato.
4.2 01 (um) ou mais atestados (ou declarações) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade realizada nos últimos 12 (doze)
meses, compatíveis com o objeto da presente licitação – Atestado de Capacidade Técnica
Operacional;
4.3 Certidões de registro de Empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA (original ou cópia autenticada em cartório), em plena validade, observando-se:
4.3.1 O ramo de atuação descrito na certidão deverá ser compatível com o objeto desta licitação;
4.3.2 Na certidão de registro deverá constar o nome do responsável técnico pela execução do
contrato a ser firmado com a SES/SC;
4.3.3 No caso de sagrar-se vencedora Empresa inscrita no CREA de outra jurisdição, será
necessário o “Registro” ou o “visto para execução” no CREA/SC, à época da contratação.
4.4 Comprovação de aptidão para execução do(s) serviço(s), mediante apresentação de atestado(s)
ou certidão(ões) que demonstre(m) a capacitação técnico-profissional de responsável técnico.
Comprovar o desenvolvimento de serviços com características semelhantes e compatíveis ao objeto
do item (ou lote) cotado na licitação;
4.5 Para fins de comprovações acima devem ser apresentados os seguintes documentos:
4.5.1 Comprovação de que o proponente possui em seu quadro permanente, o profissional
indicado. O vínculo poderá ser comprovado através de Carteira de Trabalho, contrato de prestação
de serviço ou outro instrumento equivalente nos termos da legislação vigente;
4.5.2 Certidão de Acervo Técnico (CAT) profissional emitido pelo CREA do profissional indicado e

que comprove ser o mesmo o responsável pelos serviços;
4.5.3 O profissional indicado pela empresa licitante para fins de comprovação de capacidade técnicoprofissional deverá participar dos serviços objeto desta licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a

substituição por profissional, de experiência equivalente ou superior, desde que comprovado pela
Secretaria Estado da Saúde de Santa Catarina.
4.5.4 Comprovação de acesso à peças originais da marca Baumer.

5 . Justificar a exigência:

Requisitos técnicos mínimos para necessários para comprovar que a empresa possui amparo técnico e
legal para realizar manutenções nas marcas/modelos de equipamentos médico- hospitalares descritas
na especificação do objeto do contrato, de acordo com a legislação técnica normativa vigente.
5.1 A utilização de peças não originais nos EMH pode descaracterizá-los, configurando sua
adulteração. Tal ocorrência é passível de notificação na ANVISA, de acordo com a Resolução
ANVISA RDC 67/2009, que “dispõe sobre normas de Tecnovigilância aplicáveis aos detentores de
registros de produtos para a saúde no Brasil”;
5.2 Conforme Resolução ANVISA RDC 16/2013, cabe ao fabricante estabelecer e manter
procedimentos para assegurar que os produtos acabados submetidos à assistência técnica pelo
fabricante ou seu representante técnico legal, satisfaçam as especificações originais do produto.
Dessa forma, serviços terceiros não homologados pelo fabricante ou detentor do registro do produto
não possuem os protocolos que possam garantir a especificação original do produto;
5.3 Dentre os critérios estabelecidos pela resolução ANVISA RDC 02/2010 para o correto
gerenciamento de tecnologias em saúde, se faz necessário garantir a rastreabilidade das
informações quanto a originalidade das peças de reparo utilizadas em manutenções de EMH;

A ANVISA emite homologações para todas as versões de software instaladas em EMH visando
garantir a perfeita compatibilidade e segurança de utilização dos mesmos. Adendo a esta
homologação também deve ser observada a originalidade visando não incorrer em crime de pirataria
de software, conforme dispõem a lei nº. 9.690 de 19 de fevereiro de 1998.
5. DA ESTIMATIVA
7 . OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS
7.1 Obrigações da contratada:
7.1.2 Durante as manutenções corretivas deverão ser utilizadas somente peças originais do
fabricante, eventuais ressalvas, devem ser devidamente justificadas, documentadas e autorizadas
pela Direção, ou setor responsável definido pela mesma;
7.1.3 Realizar treinamento do pessoal técnico junto à fabricante, mediante comprovação de
apresentação de certificados;
7.1.4 Manter seus empregados devidamente uniformizados e/ou utilizar crachá de identificação,
quando estiver nas dependências da CONTRATANTE;
7.1.5 Responsabilizar-se completamente pela qualidade dos serviços prestados; bem como, pelos
acidentes e/ou prejuízos causados por negligências, imperícia e/ou ações não autorizadas de seus
técnicos, que, caso ocorram, deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE;
7.1.6 Indenizar a CONTRATANTE em quaisquer danos (diretos ou indiretos) ou subtração no seu
patrimônio, bem como o de terceiros a ela disponibilizado, oficializado, em forma de contrato,
convênios ou projetos institucionais que venha a ser provocado por negligência na prestação de
serviços, após comprovação através de sindicância ou inquérito;
7.1.7 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos equipamentos,
de acordo com o objeto deste contrato, considerando os casos de férias, descanso semanal,
licenças, falta ao serviço, demissão, ausências legais, greve ou paralisação de qualquer natureza e
outros casos análogos;

7.1.8 Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados pela equipe técnica da
CONTRATADA, utilizando-se de equipamentos, ferramental e check-list adequado para os devidos
testes e reparos;
7.1.9 Fornecer relatórios individuais, por equipamento, relatando os serviços executados, check-list
e/ou POP (procedimento operacional padrão), que será utilizado para acompanhamento e, também,
compor o arquivo de histórico do equipamento;
7.1.10 Disponibilizar, ao término de cada mês, um relatório técnico com todos os atendimentos
realizados nesse período para o Estabelecimento Hospitalar Local;
7.1.11 Todos os materiais de consumo e peças, inclusive as com desgaste temporal, necessárias e
utilizadas para prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem
como as despesas com transporte, deslocamento e mão-de-obra necessária;
7.1.12 A CONTRATADA deverá realizar, de imediato, a substituição de funcionário cuja atuação,
permanência, capacitação técnica ou comportamento seja julgado prejudicial, inadequado,
inconveniente ou insatisfatório para a prestação dos serviços;
7.1.13 A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e
Higiene no Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individuais (EPI) e
coletivos;
7.1.14 Após a realização de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva deverá deixar o local de trabalho
em perfeitas condições de uso e limpeza;
7.1.15 Utilizar somente peças, acessórios, ferramentas e instrumentos de medição calibrados e
recomendados pelo fabricante do equipamento;
7.1.16 A CONTRATADA se comprometem a disponibilizar profissionais suficientes, nas
dependências da CONTRATANTE para solucionar os problemas, ou apoiar qualquer funcionário
deste setor;
7.1.17 Entregar as manutenções totalmente concluídas, sem que a CONTRATANTE tenha a
necessidade de realizar serviços secundários ou de complementação;
7.1.18 A CONTRATADA se compromete a respeitar e cumprir exclusivamente as condições abaixo
descritas, em conformidade com o Código de Conduta Interno do estabelecimento hospitalar:
7.1.19 Respeitar a legislação atual, que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes, com menos
de 16 (dezesseis) anos, exceto nas condições de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos;
7.1.20 Desenvolver esforços para a redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, tais
como energia, água, produtos tóxicos e matérias primas, buscando ainda a implantação de
processos de destinação adequada de resíduos;
7.1.21Oferecer condições que não seja prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social de seus colaboradores;
7.1.22 Cumprir obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias;
7.1.23 Adotar e/ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que
integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas.
7.1.24 Propagar práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das
estratégias para obter resultados econômicos;
7.1.25 Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, todas as providências
necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE, e mantê-la a salvo de reivindicações,
demandas, queixas ou representações de qualquer natureza;
7.1.26 A CONTRATADA se obriga a manter, sob pena da lei, o mais completo e absoluto sigilo
sobre quaisquer dados e informações acerca de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou
que venham a ser a ela confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços
dispostos no objeto deste contrato;
7.1.27 Em nenhuma hipótese poderão veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

7.2 Obrigações da Contratante:
7.1 Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA livre acesso ao local em que os
equipamentos estiverem instalados, mediante agendamento prévio (Cronograma Anual de
Manutenção Preventiva), durante o tempo necessário para a Manutenção Preventiva e testes de
verificação;
7.2 Acompanhar os trabalhos da CONTRATADA, fornecendo todos os meios e recursos
necessários ao bom desempenho de suas funções;
7.3 Prestar esclarecimento sobre as circunstâncias em que foram observadas as irregularidades
e/ou os defeitos, no funcionamento dos equipamentos;
7.4 Permitir a execução de serviços nos laboratórios da CONTRATADA sempre que houver
impossibilidade de reparos no local de sua instalação;
7.5 Comunicar imediatamente a CONTRATADA, por escrito ou por telefone, sobre qualquer
defeito ou deficiência que venha a constatar nos equipamentos, tipo condições anormais de
tensão da rede elétrica, freqüência, aterramento, temperatura, umidade ou qualquer outra
condição ambiental de instraestrutura;
7.6 Assegurar que o local de instalação do equipamento seja mantido limpo e em boas condições
sanitárias, e que o equipamento seja limpo e descontaminado após contato com sangue ou outro
material potencialmente infeccioso;
7.7 Assegurar que o equipamento seja operado de acordo com as instruções publicadas no
Manual de Operações para o equipamento;
7.8 Para equipamentos que não estejam contemplados neste contrato e que posteriormente seja
de interesse da CONTRATANTE, deverá proceder sua inclusão mediante elaboração de Termo
Aditivo ao presente contrato;
7.9 Na hipótese de desativação de qualquer equipamento deste contrato, por decisão técnica ou
administrativa da CONTRATANTE, poderá ser excluído mediante aviso prévio encaminhado, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, neste caso, havendo a
diminuição correspondente do preço total;
7.10 A CONTRATANTE se reserva o direto de rejeitar os materiais/produtos/serviços
entregues em desacordo com os termos deste edital.
8. RECURSOS
Origem dos Recursos:
( ) TESOURO
( ) FUNDO
( ) CONVÊNIO
( ) OUTRO
( X) DEFINIÇÃO POSTERIOR
Condições de Execução:

Dotação dos Recursos:
( X ) Conforme deliberação da gerência de
orçamentos.
( ) Recurso
( X ) COMPROVADO
( ) NÃO COMPROVADO

( )PARCELA ÚNICA
(X) PARCELADO

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 A Secretaria de Estado da Saúde efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o
recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente
equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;
9.2 Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário
semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário,
imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste
período;
9.3 Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados
bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta
corrente com dígito.

10. SANÇÕES DO CONTRATO

( X )CONFORME DECRETO ESTADUAL N. 2.617/09( ) OUTRO
11. DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO
11.1 As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e
colaboradores:
11.1.1 Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas
Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
11.1.2 Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem
em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
11.1.3 Comprometem-se em notificar à Controladoria Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;
11.1.4 Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na
Instrução Normativa conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão
unilateral do contrato, sem prejuízo dacobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais,
causados à parte inocente e das multas pactuadas.
12. VIGÊNCIA DO CONTRATO

Fornecimento para o ano de 2021.

13. CONDIÇÕES GERAIS

No valor proposto está incluso todos os recursos operacionais, insumos, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários e comerciais e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente
sobre o valor do contrato.
14. GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Diretoria de Vigilância Epidemiológica - DIVE

6. FISCAL DO CONTRATO:

Fiscal: Sidiane Chiotti - Mat.: 962273 - Concórdia-SC
Fiscal: Clairi Mara Bihr Mat.: 331152002 - Jaraguá do Sul
Fiscal: Àurea Tonn - Mat.: 0962072-9-01 – Blumenau
Fiscal:Grazielle Machado Kovalski- Mat.:397806 – Mafra
Fiscal: Jucéli Bonamigo- Mat.: 961914 - Joaçaba
Fiscal: Shaiane Salvador da Luz- Matrícula 960450301-Tubarão
Fiscal: Mônica Susete Roman Vanz- Mat.:255644801 – Videira
Fiscal: Cinthya Damiani - Matrícula: 657738501 - Itajaí
Fiscal: Rosimeri Aparecida Maciel Mat.: 243764301 – Joinville
Fiscal: Daniela Debastiani Volpato - Mat.:962690501- Xanxerê
Fiscal do Contrato: Andreia Lopes- Mat. 372527 - São Miguel Do Oeste
Fiscal: Bárbara Cristiano Monteiro - Mat.: 962824001- Araranguá
Fiscal: Janaína Bertan Warmling- Mat.:970278401 – Criciúma
Fiscal:Rosana Cunha- Mat.:295577601 – Lages
Katyane Tedesco - Matrícula: 0962751-0-01 – Chapecó
Fiscal: Maria Aparecida Floriani - Mat.: 176772701- Rio do Sul

DATA: 15/03/2021
NOME DO RESPONSÁVEL: Ivânia da Costa
Folster TELEFONE: 48 3664 – 7474
E-MAIL: gevim@saude.sc.gov.br

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 0000/0000
Termo de Contrato de Serviço, celebrado entre o ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Secretaria
de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e a empresa ..................., através do PSES nº
168479/2020, Edital nº 847/2021, na modalidade de Dispensa de Licitação.
CONTRATANTE:
CNPJ:
Endereço:
Representada por:

Secretaria de Estado da Saúde
80.673.411/0001-87
Rua Esteves Júnior, 160 - Ed. Halley

CONTRATADA:
CNPJ:
Endereço:
Representada por:
GESTOR:
Função:
Unidade:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE
1.1 - O Presente Contrato tem por objetivo a Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com

substituição de peças (inclusive as com desgaste temporal) em refrigeradores para as Centrais Regionais de Rede de
Frio, especificados e quantificados na forma descrita no Anexo I, que passam a ser partes integrantes deste Contrato, juntamente
com o Edital e documentos atinentes a este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, ao
preço líquido, CIF aproximado de R$.................. (.........................................................................................) considerando sua
proposta de preços;
2.2 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:
Projeto/Atividade:
Elemento Despesa:
Unidade Orçamentária:
2.3 - A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a Denominação
Comum Brasileira (DCB) do(s) princípio(s) ativo(s) e, quando houver, a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado, Fabricante,
Apresentação, País de Origem, o número Certificado de Registro do Produto junto ao Ministério da Saúde, o número do lote e o
prazo de validade do produto. Além de mencionar o número do Contrato, o número do Edital, do Processo SES e da Autorização de
Fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1 - A SES efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite dos serviços com a respectiva Nota
Fiscal/Fatura, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste contrato;
3.2 - A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada unidade hospitalar, por mês.
3.2.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou de expediente
bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo
qualquer compensação financeira neste período.
3.3 - A Contratada deverá apresentar juntamente com cada Nota Fiscal, Certidão de Débito
para com a Fazenda Estadual demonstrando sua regularidade;
3.3.1 - A não apresentação destes documentos, implicará na suspensão do pagamento da fatura, até a apresentação, não
incidindo neste caso, em hipótese alguma, qualquer acréscimo de valores;
3.3.2 - As notas fiscais somente serão certificadas pelos fiscais do contrato e pelo Gerente Administrativo ou Diretor da respectiva
Unidade se conferirem com todas as condições previstas neste contrato.
3.4 - A Contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre os serviços, o número do Contrato, o
número do Edital, do Processo SES, e da Autorização de Serviço.
3.5 - Da Atualização por Inadimplemento:
3.5.1 - Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, e desde que não haja pendências relativas
à execução do Contrato, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações
tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e art. 40, inciso XIV, alínea “c” da Lei Federal no
8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1 - Durante as manutenções corretivas deverão ser utilizadas somente peças originais do fabricante, eventuais ressalvas, devem
ser devidamente justificadas, documentadas e autorizadas pela Direção, ou setor responsável definido pela mesma;
4.2 - Realizar treinamento do pessoal técnico junto à fabricante, mediante comprovação de apresentação de certificados;
4.3 - Manter seus empregados devidamente uniformizados e/ou utilizar crachá de identificação, quando estiver nas dependências
da CONTRATANTE;
4.4 - Responsabilizar-se completamente pela qualidade dos serviços prestados; bem como, pelos acidentes e/ou prejuízos
causados por negligências, imperícia e/ou ações não autorizadas de seus técnicos, que, caso ocorram, deverão ser ressarcidos à
CONTRATANTE;

4.5 - Indenizar a CONTRATANTE em quaisquer danos (diretos ou indiretos) ou subtração no seu patrimônio, bem como o de
terceiros a ela disponibilizado, oficializado, em forma de contrato, convênios ou projetos institucionais que venha a ser provocado
por negligência na prestação de serviços, após comprovação através de sindicância ou inquérito;
4.6 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos equipamentos, de acordo com o objeto deste
contrato, considerando os casos de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão, ausências legais, greve ou
paralisação de qualquer natureza e outros casos análogos;
4.7 - Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados pela equipe técnica da CONTRATADA, utilizando-se de
equipamentos, ferramental e check-list adequado para os devidos testes e reparos;
Fornecer relatórios individuais, por equipamento, relatando os serviços executados, check-list e/ou POP (procedimento
operacional padrão), que será utilizado para acompanhamento e, também, compor o arquivo de histórico do equipamento;
4.8 - Disponibilizar, ao término de cada mês, um relatório técnico com todos os atendimentos realizados nesse período para o
Estabelecimento Hospitalar Local;
4.9 - Todos os materiais de consumo e peças, inclusive as com desgaste temporal, necessárias e utilizadas para prestação dos
serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas com transporte, deslocamento e mão-deobra necessária;
4.10 - A CONTRATADA deverá realizar, de imediato, a substituição de funcionário cuja atuação, permanência, capacitação técnica
ou comportamento seja julgado prejudicial, inadequado, inconveniente ou insatisfatório para a prestação dos serviços;
4.11 - A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de proteção individuais (EPI) e coletivos;
4.12 - Após a realização de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva deverá deixar o local de trabalho em perfeitas condições de
uso e limpeza;
4.13 - Utilizar somente peças, acessórios, ferramentas e instrumentos de medição calibrados e recomendados pelo fabricante do
equipamento;
4.14 - A CONTRATADA se comprometem a disponibilizar profissionais suficientes, nas dependências da CONTRATANTE para
solucionar os problemas, ou apoiar qualquer funcionário deste setor;
Entregar as manutenções totalmente concluídas, sem que a CONTRATANTE tenha a necessidade de realizar serviços secundários
ou de complementação;
4.15 - A CONTRATADA se compromete a respeitar e cumprir exclusivamente as condições abaixo descritas, em conformidade com
o Código de Conduta Interno do estabelecimento hospitalar:
4.16 - Respeitar a legislação atual, que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes, com menos de 16 (dezesseis) anos, exceto
nas condições de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos;
4.17 - Desenvolver esforços para a redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, tais como energia, água, produtos
tóxicos e matérias primas, buscando ainda a implantação de processos de destinação adequada de resíduos;
4.18 - Oferecer condições que não seja prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social de seus colaboradores;
4.19 - Cumprir obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias;
Adotar e/ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam
as leis a que estão vinculadas.
4.20 - Propagar práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados
econômicos;
4.21 - Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, todas as providências necessárias no sentido de
preservar 4.22 - a CONTRATANTE, e mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer
natureza;
4.23 - A CONTRATADA se obriga a manter, sob pena da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados e informações
acerca de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser a ela confiados, sejam relacionados ou não com a
prestação de serviços dispostos no objeto deste contrato;
4.24 - Em nenhuma hipótese poderão veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços deste
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. Este contrato terá vigência de 180 dias a partir da sua assinatura.
5.2 - O presente contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
(artigo 65, § 1º da Lei de Licitações).
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 - O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento
equivalente;
6.2 - A entrega será efetuada diretamente no endereço indicado na Autorização de Fornecimento, nas quantidades constantes na
Autorização de Fornecimento;
6.3 - A Contratada somente irá fornecer os materiais constantes nos Anexos do presente instrumento e nas quantidades
estipuladas. Respeitando, se houver, a distribuição mensal;
6.4 - A Contratada deverá manter um controle rigoroso das quantidades fornecidas para que as mesmas não ultrapassem o
estipulado nos Anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 - A entrega do objeto deste edital deverá ser efetuada nas unidades hospitalares, nas quantidades constantes na Autorização
de Fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;
7.2. – O material deverá indicar na embalagem a razão social da Contratada, o número desta cotação, o número da nota fiscal e o
número da Autorização de Fornecimento.
7.2.1 – Quando da entrega, o produto deverá estar em perfeitas condições para ser consumido/utilizado, e as embalagens
intactas (não danificadas).
7.2.2 – O produto entregue deverá ser novo, entendido como tal, de primeira utilização.

7.3 – A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia do objeto
ofertado e entregue, proceder a análise técnica e de qualidade do objeto, diretamente ou por intermédio de terceiros por ele
escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.
7.4 – Os produtos a serem fornecidos devem ser livres de impurezas, estando sujeitos ao controle de qualidade do Contratante
diretamente ou por intermédio de terceiros, durante toda a execução do Contrato, sendo rejeitados os produtos não aprovados
ou que se apresentarem impróprios para o consumo, os quais deverão ser imediatamente substituídos pelo fornecedor, sem
qualquer custo adicional.
7.5 – A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seu produto, responderá inteira
e solidariamente pela qualidade e autenticidade deste, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
deste edital, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente
ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
7.6 – O aceite do(s) produto(s) pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados
posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
7.7 – O(s) objeto(s) cotado(s) deverá(ão) atender a legislação a ele(s) pertinente(s).
7.8 – As quantidades licitadas são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a
efetiva necessidade, respeitando-se os limites da Lei.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS
8.1 - Os preços contratados não serão alterados.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as conseqüências previstas no artigo
80, pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.
9.1.1 – O contrato poderá ser rescindido a critério da contratante, mediante conclusão de processo licitatório em trâmite;
9.2 - O Presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que à Contratada caiba qualquer indenização,
ou, reclamação, nos seguintes casos:
9.2.1 - Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição dos serviços prestados;
9.2.2 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada;
9.2.3 - Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, requeridas, homologadas ou
decretadas;
9.3 - A Contratada, reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no art 77, da Lei
8.666/93, no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
10.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às
seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais
modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;
10.2 - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;
10.3 - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as
alíquotas a seguir:
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da
contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega;
10.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa
ou judicialmente;
10.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à
cobrança extrajudicial ou judicial;
10.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega ou execução do serviço;
10.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;
10.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;
10.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro
cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer
inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do
resultado do julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o
contrato;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou
do contrato;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do
contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios; e
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior.
10.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do Estado, implicará na suspensão
da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;
10.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
10.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado da Administração – SEA;
10.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a
punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
10.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
10.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios
praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na
modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
10.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
10.8 - Compete à Assessoria Jurídica da SES, após análise a indicação das penalidades previstas neste edital e legislação vigente,
cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;
10.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;
10.10 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de Gestão de Materiais e
Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;
10.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria da Secretaria de Estado da Saúde,
situada no 9º (nono) andar do Edifício Halley, na Rua Esteves Júnior, 160, Centro, Florianópolis, SC.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, servidora Rosemery Alvacir Leite,
matrícula 51903202, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato;
11.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com o
contrato;
11.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de material de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implicará a responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. (Art. 70 da lei 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do contrato a terceiros ou a eles
associar-se sem prévia autorização da Contratante sob pena da imediata rescisão do contrato e demais sanções aplicáveis Lei
Federal n° 8666/93.
12.2 - Farão parte integrante deste contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base à presente contratação, bem como, as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.
12.3 - No caso de recusa ou demora no atendimento a qualquer reclamação independente das sanções cabíveis, a CONTRATANTE
poderá confiar a outrem a execução do contrato, descontando o seu custo de uma só vez, no primeiro pagamento a ser feito, sem
que a empresa vencedora possa impugnar o seu valor.
12.4 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não exime o infrator
de ver exigido, a qualquer tempo, seu cumprimento integral.
12.5 - A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato, sob pena da
aplicação do disposto na Cláusula Décima;
12.6 - O presente contrato é regido, pelo Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, pela Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e alterações;
12.7 - Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos
do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO
13.1-As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:
I –declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992
e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
II –comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas
leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros
por elas contratados;
III –comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhe cimento acercada execução do contrato;
IV –declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa
conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobran ça das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas
E, por assim acordarem, firmam este instrumento em uma via, perante o gestor.

Florianópolis
____________________________
CONTRATANTE

_________________________
CONTRATADA

