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EDITAL 

- PREÂMBULO - 
 

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, inscrita no CNPJ 
58.197.948/0001-69, através da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida Francisco 
Glicério nº 479 – Pompéia - Santos, CEP 11.065-403, nomeada pela Portaria nº 044/2017 do Sr. 
Presidente, está procedendo licitação de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar 
nº 147, de 7 de agosto de 2014 , na modalidade CONVITE, tipo menor preço global, conforme 
condições e especificações constantes do presente edital. 

 

CONVITE Nº 001/2018 – tipo menor preço global  
(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 
PROCESSO Nº 86252/2017-85 
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório conforme ANEXO I 
UNIDADE REQUISITANTE: DEAFIN – CAPEP SAÚDE 
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/04/2018 às 10h00, no local 
supramencionado. 
 

1. Poderão participar desta licitação exclusivamente as Microempresas (MEs) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPPs), de acordo com o disposto no art. 47, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06, 
com nova redação dada pela LC 147/2014,  convidadas, cadastradas ou não na Seção de Apoio 
Técnico às Licitações – SALIC/SEGES, situada na Rua Dom Pedro II – 4º Andar – Centro - Santos, 
no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e demais Microempresas (MEs) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPPs) cadastradas na correspondente especialidade, desde que manifestem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data do recebimento dos envelopes 
de habilitação e proposta. 
2. Qualquer consulta sobre a presente licitação deverá ser efetuada por e-mail: 
comlic@capepsaude.com.br ou pelos telefones (13) 3205-5020 ramal 244, encaminhadas a esta 
Comissão. 

3. Será vedada a participação de empresa quando: 

3.1. Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial; 

3.2. Reunida em consórcio, e estrangeira; 

3.3. Declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público; 

3.4. Suspensa temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santos. 

3.5. Tenham como sócios ou dirigentes servidores de qualquer órgão da Administração Pública 
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Municipal. 

3.6. Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte para 
participação nos lotes de cotas exclusivas (artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006). 

  

CAPITULO 01 
DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
materiais de escritório, conforme ANEXO I, para atender as necessidades da CAPEP-SAÚDE no 
decorrer deste ano. 
 

CAPÍTULO 02 
DO PREÇO 

 

2.1. Estima-se o valor global máximo aceitável para esta licitação em R$ 13.809,59 (Treze Mil, 
oitocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos). 

2.2. Os valores indicados no item 2.1 correspondem à média dos preços praticados no mercado e 
foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação. 

2.3. Cada concorrente deverá computar no preço, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.  

 

CAPÍTULO 03 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1    As despesas correrão à conta da dotação nº. 33.10.3.3.90.30.04.122.0091.2504. 

 

CAPITULO 04 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1.  Poderão participar da licitação, todas as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPPs) cadastradas na Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/DELIS/SEGES na categoria 
do objeto, como também as não cadastradas, desde que convidadas para o certame.  

 4.1.1. Caso a empresa deseje se cadastrar o impresso para tal procedimento, encontra-se 
disponível na Seção de Apoio Técnico de Licitações – SALIC/DELIS/SEGES, da Prefeitura Municipal 
de Santos, situada na Rua Dom Pedro II – 4º Andar – Centro – Santos. 

4.2.  As empresas cadastradas e não convidadas que tiverem interesse em participar, para fazer a 
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retirada do Convite deverão apresentar cópia do Certificado de Registro Cadastral com antecedência 
de 24 (vinte e quatro) horas da data limite para apresentação dos envelopes.  

4.3.  É vedada a participação neste certame de:  

 4.3.1.   Empresas em consórcios;  

 4.3.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;  

 4.4.3.  Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com a 
CAPEP-SAÚDE e Município;  

 4.4.4.  Empresas com falência decretada e concordatárias, bem como em recuperação judicial 
ou extrajudicial;  

 4.4.5.   Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Santos. 

 4.4.6.   Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) e/ou Empresa de Pequeno 
Porte para participação nos lotes de cotas exclusivas (artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 
123/2006). 

4.5.  As empresas participantes desde já admitem que conhecem e concordam com todas as normas 
contidas no presente Convite e em seus anexos. 

 

CAPITULO 05 
DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. A empresa poderá promover a indicação e credenciamento do seu representante no presente 
processo licitatório com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são conferidos por ela, amplos 
poderes para tanto, inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos. Em se 
tratando de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato social, 
indicando tal qualificação. 
5.2. Os documentos de credenciamento serão examinados pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, antes da abertura dos envelopes com a documentação referente à habilitação. 
5.3. A não apresentação do credenciamento não será motivo de inabilitação da empresa, que, neste 
caso, ficará impedida de se manifestar durante os trabalhos. 
5.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES e juntados ao processo licitatório. 

 

CAPITULO 06 
DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de Preço deverão ser entregues separadamente 
em dois envelopes, um contendo os documentos de Habilitação “Nº 01” e outro Proposta de Preço da 
licitante “Nº 02”, obrigatoriamente na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, situada a Av. 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
 

www.capepsaude.com.br 
 

 
 

 4 

Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos 
Autarquia centenária – Fundada em 31/05/1911 

 

Francisco Glicério, 479, Pompéia – Santos-SP. 

6.1.  O Envelope com os documentos de habilitação deverá conter, na parte externa, as seguintes 
indicações: 

 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA  

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – CAPEP- 
SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 86252/2017-85 

DATA DE ABERTURA: 04/04/2018 às 10h00 

(razão social ou nome comercial da licitante e endereço completo) 

6.2.  O Envelope com a Proposta Financeira deverá conter, na parte externa, as seguintes indicações: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA EMPRESA 

 CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – CAPEP- 
SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 86252/2017-85  

DATA DE ABERTURA: 04/04/2018 às 10h00 

 (razão social ou nome comercial da licitante e endereço completo) 

 

CAPITULO 07 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1. A empresa deverá, até as 10h00 do dia 04/04/2018, entregar os envelopes de Nº 01 - 
HABILITAÇÃO e Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO, nesta Comissão, onde deverão ser protocolados. 
Nesta data e horário a Comissão dará início aos trabalhos, em Ato Público, procedendo à abertura do 
envelope nº 01, para análise da documentação, prosseguindo o certame na forma da Lei 8.666/93.  
7.2. Na data e horário descritos no item 7.1, em sua sala de reuniões, a Comissão dará início aos 
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trabalhos, em ato público, procedendo à abertura do envelope nº 01, para análise da documentação. 
A seguir, em sendo possível realizar a declaração do julgamento da fase de habilitação e, em não 
havendo recurso por parte dos licitantes, mediante declaração de desistência, que deverá constar da 
ata, serão abertos os envelopes nº 02. 
7.3. Ficará impedida de participar da presente licitação, a empresa que entregar os envelopes 
mencionados no item anterior, após a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
7.4. Será julgada inabilitada a licitante que colocar documentos em envelopes trocados. 

 

CAPITULO 08 
DO ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

 
8.1. No envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverão estar contidos os seguintes documentos, sob pena 
de inabilitação: 
 8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se 
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 8.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 
da composição da diretoria em exercício. 
 8.1.4 – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 8.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou positiva com efeitos de negativa, 
emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
Portaria Conjunta PGNF/RFB 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei. 
 8.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, podendo ser feita através de certidão negativa relativa aos tributos estaduais ou positiva com 
efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou por qualquer outro 
meio admitido por lei. 
 8.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, podendo ser feita através de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou positiva com efeito 
de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente, na forma 
da  lei. 
 8.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou certidão positiva de 
débitos trabalhistas com efeitos negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do 
Trabalho (Lei Federal n. 12.440/2011 e Resolução Administrativa n. 1470 de 24 de agosto de 2011). 
 8.1.9.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitido pela Caixa Econômica Federal, comprovando a regularidade da empresa perante o Fundo, 
que poderá ser extraído via Internet. 
 8.1.10.  As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), se participando do 
certame nessas condições, deverão apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios: 

 8.1.10.1.  Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 
comercial; 
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 8.1.10.2.  Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso 
atuem em outra área que não a comercial; 

 8.1.10.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional; 
 8.1.11. Certidão Negativa de Falência e Concordata, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (ou da execução patrimonial do 
domicílio da pessoa física ou da firma individual), cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 
(sessenta dias) corridos anteriores à data de abertura desta licitação. 
 8.1.12. Declaração expressa do licitante, conforme Modelo de Declaração padrão COMLIC – 
Anexo III. 
 8.1.13. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n.º 8666/93, 
conforme Anexo IV. 
 8.1.14.  A contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação aqui exigidas. 
 8.1.16. O contratante poderá exigir, a qualquer tempo durante a execução do Contrato, a 
apresentação dos documentos exigidos para a habilitação da Contratada.  
 8.1.17. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral na Seção de Apoio Técnico de 
Licitações - SALIC, no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, isenta a licitante da 
apresentação dos documentos contidos nos subitens 8.1.1. a 8.1.4. 
8.2. Os documentos necessários à habilitação exigidos neste Capítulo poderão ser apresentados em 
original; por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da 
unidade que realiza a licitação; ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
8.3. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) 
comprobatório (s) da situação. 
8.4. Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo ou com a validade vencida.  
8.5. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos 
os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceção feita 
ao item 8.1.12 deste Convite. 
8.6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que 
executará o Contrato. 

8.6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da 
licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

• que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial; 

• que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser 
comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das 
certidões necessárias. 

8.7. Os documentos deverão ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por item 
de habilitação, de modo a facilitar a análise. 

8.7.1. A não apresentação dos documentos na sequência dos subitens não impedirá a 
participação da licitante do certame. 

8.8. TODOS OS LICITANTES, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DEVERÃO 
APRESENTAR EM SEU ENVELOPE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE 
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COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA 
RESTRIÇÃO; (LC nº 123 art. 43).  

8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da declaração do vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 
CAPEP-SAÚDE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123 art. 
43, § 1º, com redação dada pela LC 147/14).  

8.10. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.9, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório.  

 

CAPITULO 09 
DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

 
9.1. Este envelope deverá conter a Proposta de Preço, devidamente preenchida sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, devidamente datada, carimbada e assinada pelo representante legal da 
empresa, com identificação do seu subscritor. O preço proposto deverá ser expresso em real e referir-
se ao preço total da proponente para aquisição dos bens com base referida à data da apresentação 
da proposta. Na proposta deverá constar: 

9.1.1. A especificação completa dos materiais cotados, a qualidade, a marca e demais 
observações que se fizerem necessárias; 

9.1.2. O preço unitário e total para os produtos cotados e valor total da Proposta de Preço, 
conforme ANEXO I; 

9.1.3. Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis, expresso em moeda corrente 
nacional (Real), com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

9.1.4. Indicação do prazo de validade da proposta, igual a 90 (noventa) dias corridos, contados 
da data da entrega da proposta. 
9.2. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas decorrentes do fornecimento, tais como: tributos, transporte, salários, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e securitários, alimentação, taxa de administração e lucro. 

 
CAPITULO 10 

DO JULGAMENTO 
 

10.1.  A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. 
Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada 
documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato 
convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame 
até o seu julgamento.  

10.2.  Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das 
licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às 
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licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como 
assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.  

 10.2.1 Proceder-se-á conforme descrito no item 8.9, dando seqüência a abertura dos 
envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade 
fiscal.  

10.3. A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo 
julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.  

10.4. Será considerada vencedora, para cada item, a proposta que atenda às especificações e oferte 
o MENOR PREÇO GLOBAL.  
10.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes situações: 

10.5.1. Rasura. 
10.5.2. Modificações em seus dizeres. 
10.5.3. Preenchidas à lápis. 
10.5.4. Cujas cotações não estejam perfeitamente legíveis. 
10.5.5. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal. 
10.5.6. Que contrariar as normas estabelecidas neste edital. 

10.6. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas cujo valor exceda aquele estabelecido 
no item 2.1 deste instrumento convocatório, ou que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais 
licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e 
parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).  

10.7. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 

10.8. Havendo equivalência dos valores apresentados nas propostas, a classificação se fará por meio 
de sorteio. 

10.9. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitas pelo Senhor Presidente da 
Capep-Saúde. 

10.10.  O  resultado da licitação será publicado no “Diário Oficial de Santos”. 

 

CAPITULO 11 

DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1.  O instrumento contratual será substituído pela Autorização de Fornecimento (Anexo II) e por 
uma nota de empenho, que deverão ser retirados pela adjudicatária num prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de recebimento da convocação. 
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CAPITULO 12 
DOS PRAZOS 

 

12.1. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 15 (quinze) dias contados do recebimento da 
Ordem de Fornecimento que será providenciada pelo Departamento Administrativo e Financeiro da 
CAPEP-SAÚDE. 
12.2.  A entrega deverá ser efetuada na CAPEP-SAÚDE, na Avenida Francisco Glicério, 479 – Pompéia 
– Santos/SP – Tel.: (13) 3205-5020 (ramal 217), no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 
16:30 horas de Segunda-feira a Sexta-feira, mediante agendamento prévio, ficando responsável pelo 
recebimento a Sra. Rosa Maria Fortes – Registro: 15.480-7. 
 

CAPÍTULO 13 
RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1. O prazo de validade e garantia dos produtos, quando couber, deverá ser de, no mínimo, 12 
(doze) meses, contados a partir de sua entrega.  

13.2. Não serão aceitos no momento de entrega embalagens com avarias ou sinais de violação de 
qualquer tipo, bem como não serão aceitas se estiverem amassadas, manchadas ou apresentarem 
danos aparentes e sem identificação do fabricante.  

13.3. Caso seja constatada alguma divergência, a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da data da respectiva 
comunicação, por escrito. 

 

CAPITULO 14 
DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 
14.1. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal / Fatura, contemplando o valor total dos materiais. 
14.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados da entrega dos materiais, mediante a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela contratada, devidamente atestada pela Sra. 
Juliana Nunes de Azevedo Gonzalez, Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN. 
14.3. A CONTRATANTE reterá quaisquer importâncias referentes aos impostos, taxas ou outros 
recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação de serviços. 
14.4. As despesas correrão à conta da dotação nº. 33.10.3.3.90.30.04.122.0091.2504. 
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CAPITULO 15 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
15.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
I – Prestar e executar todos os serviços objeto deste Contrato, de acordo com a sua proposta e as 
normas e condições previstas no edital de origem, respondendo civil e criminalmente pelas 
consequências de sua inobservância total ou parcial. 
II – Manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a 
terceiros, a menos que autorizada pela CONTRATANTE, comprometendo-se, por seus empregados 
e prepostos, a tê-las sob sua guarda. 
III – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução do contrato. 
IV – Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação exigidas no Edital de origem. 
V – Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE. 
VI – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para execução dos serviços, comunicando 
sempre, por escrito, eventuais contratempos.  
VII – Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou 
os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 

 

CAPITULO 16 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

I – Disponibilizar em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos necessários para 
a  perfeita execução dos serviços pela CONTRATADA. 

II – Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, relações 
listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução dos serviços, bem 
como designar servidores municipais e o local apropriado, dentro de suas instalações, para a execução 
dos trabalhos. 

III – Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar à 
CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos. 

IV - Atestar a nota fiscal / fatura, de acordo com o serviço prestado, encaminhando-a ao setor 
competente para processamento e pagamento. 
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CAPITULO 17 
DAS SANÇÕES 

 
17.1. Perderá o direito à contratação, a adjudicatária que deixar de atender a convocação, para 
assinatura do instrumento contratual, ficando sujeita a multa de 1/3 (um terço) do valor total do 
contrato. 
17.2. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 
irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às 
seguintes penalidades:  
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CAPEP-SAÚDE, por período não 
superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 
que seja promovida a reabilitação; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

17.2.1. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a CAPEP 
SAÚDE; 
 b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde 
que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade. 

17.2.2.A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
 a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
  d) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
  e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
   f) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
  g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar 
com o Município de Santos.  

17.2.3. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Presidente quando constatada 
a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades. 

17.2.4. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a inexecução ou o 
inadequado adimplemento de quaisquer cláusulas e/ou condições do presente instrumento sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes penalidades:  
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I - Multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato no caso de inexecução total; 
II - Multa de 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, 
ou seja, na hipótese de entrega de parte dos trabalhos ou dos serviços incompletos. 
III – Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início 
ou conclusão dos serviços, de acordo com o estipulado na cláusula sexta deste contrato. 
IV - No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a contratada ficará sujeita à multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

17.2.4.1. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades 
previstas na lei nº 8.666/93, inclusive a suspensão temporária de participar de licitações e impedimento 
de contratar com a CAPEP SAÚDE e a declaração e idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, conforme a gravidade da infração e após concedido o prazo para a defesa da 
CONTRATADA, sem prejuízo da rescisão do contrato, nos casos previstos em lei e no presente 
contrato.  

17.2.4.2. Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os 
valores correspondentes serão descontados da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos 
créditos provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.  

17.2.4.3. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

 

CAPITULO 18 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
18.1. Dos atos da Administração caberá recurso administrativo, na forma do disposto do artigo 109 da 
Lei Federal n. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal n. 8.883/94. 
18.2. A interposição de eventual recurso deverá ser efetuada das 8h00 às 17h00 na Seção de 
Expediente, Recursos Humanos e Serviços Gerais da CAPEP SAÚDE, situada na Avenida Francisco 
Glicério, 479 – Santos – SP. 
18.3. Uma vez interposto o recurso, serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
18.4. O julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial de Santos e comunicado as licitantes. 

 

CAPITULO 19 
DA HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
19.1.  A homologação da licitação e adjudicação de seu objeto à licitante vencedora ocorrerá por ato 
do Sr. Presidente da CAPEP SAUDE e publicado no Diário Oficial de Santos.  
19.2.  A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar ou anular a licitação, 
sem que assista aos licitantes qualquer direito de indenização. 

 
CAPITULO 20 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1.  A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  
20.2.  É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta financeira.  
20.3.  No interesse da CAPEP SAÚDE, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a abertura desta licitação, ou alterada o Convite, com fixação de novo 
prazo para a realização da licitação. 
20.4.  Aplica-se a esta licitação e aos casos omissos o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.  
20.5. Caso a empresa convidada não queira participar do certame, solicita-se que a empresa 
comunique tal fato por escrito, através do “correio eletrônico” comlic@capepsaude.com.br, sob pena 
de, não o fazendo, se mostrar desinteressada em participar de outros certames. 
20.6.  Faz parte integrante do presente Convite os seguintes anexos:  

 
20.6.1. ANEXO I – Relação de materiais 
20.6.2. ANEXO II – Ordem de Fornecimento 
20.6.3. ANEXO III - Modelo de Declaração Padrão  
20.6.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei 

Federal n° 8666/93; 

 

Santos, 16 de Março de 2018. 
 
 
 

LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

CAPEP-SAÚDE 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DE MATERIAIS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QTDE 

01 BANK BOX – ARQUIVO MORTO PAPELÃO 
RECICLADO 

UNID 750 

02 ENVELOPE PARDO MEDIO 34X24  UNID 1.250 

03 PAPEL SULFITE A4 RECICLADO RESMA 500 

04 CADERNO DE PROTOCOLO UNID 10 

05 BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO 55MMX300M UNID 04 

06 CAIXA COM 50 CLIPS 4/0  UNID 40 

07 CAIXA COM 5000 GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS UNID 30 

08 FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45 MTS UNID 10 

09 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL UNID 100 

10 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA UNID 50 

11 LÁPIS PRETO UNID 60 

12 MARCA TEXTO AMARELA UNID 30 

13 TINTA PARA CARIMBO PRETA UNID 20 

14 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA UNID 20 

15 TESOURA GRANDE UNID 04 

16 CANETA CORRETIVA UNID 15 

17 POST-IT GRANDE UNID 17 

18 APONTADOR C/DEPÓSITO UNID 20 

19 PAPEL DIPLOMATA 180 GR A4 (50 folhas) UNID 10 

20 PAPEL VERGÊ BRANCO DE 180 GR (50 folhas) UNID 10 
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21 BORRACHA UNID 40 

22 PASTA Z UNID 10 

23 PINCEL ATÔMICO 1100-P UNID 12 

24 CORRETIVO LIQUIDO PARA PAPEL RECICLADO 
18 ml 

UNID 10 

25 LIVRO ATA COM 200 FOLHAS UNID 02 

26 PRANCHETA DE MADEIRA COM PRENDEDOR 
METALICO TAM OFICIO  

UNID 25 
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ANEXO II 
MINUTA ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

Processo Licitatório nº 86252/2017-85    Convite nº 001/2018 

Unidade Requisitante: Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN 

__________________________________________ CNPJ/MF nº __________________, 
estabelecida em (cidade-UF), tendo sido aceita a proposta que apresentou no processo licitatório em 
epígrafe e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, deverá fornecer à Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP SAÚDE, CNPJ/MF nº 58.200.015/0001-83, com sede 
na Praça Visconde de Mauá, s/nº - Centro, Santos-SP, o material abaixo discriminado:  

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QTDE VALOR UNIT 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 BANK BOX – ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO UNID 750   

02 ENVELOPE PARDO MEDIO 34X24  UNID 1.250   

03 PAPEL SULFITE A4 RECICLADO RESMA 500   

04 CADERNO DE PROTOCOLO UNID 10   

05 BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO 55MMX300M UNID 04   

06 CAIXA COM 50 CLIPS 4/0  UNID 40   

07 CAIXA COM 5000 GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS UNID 30   

08 FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45 MTS UNID 10   

09 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL UNID 100   

10 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA UNID 50   

11 LÁPIS PRETO UNID 60   

12 MARCA TEXTO AMARELA UNID 30   

13 TINTA PARA CARIMBO PRETA UNID 20   

14 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA UNID 20   

15 TESOURA GRANDE UNID 04   

16 CANETA CORRETIVA UNID 15   

17 POST-IT GRANDE UNID 17   
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18 APONTADOR C/DEPÓSITO UNID 20   

19 PAPEL DIPLOMATA 180 GR A4 (50 folhas) UNID 10   

20 PAPEL VERGÊ BRANCO DE 180 GR (50 folhas) UNID 10   

21 BORRACHA UNID 40   

22 PASTA Z UNID 10   

23 PINCEL ATÔMICO 1100-P UNID 12   

24 CORRETIVO LIQUIDO PARA PAPEL RECICLADO 18 ml UNID 10   

25 LIVRO ATA COM 200 FOLHAS UNID 02   

26 PRANCHETA DE MADEIRA COM PRENDEDOR 
METALICO TAM OFICIO  

UNID 25   

 

 

1. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA: Constituem–se obrigações da FORNECEDORA: 
 
1.1. Fornecer o material descrito no Capítulo 1 do edital, em perfeitas condições de funcionamento 
para o fim que se destinam, dentro do prazo de entrega estipulado no Capítulo 12 deste Edital. 
 
1.2. Efetuar a entrega dos materiais no local designado neste Anexo. 
 
1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
1.4. Arcar com as despesas de instalação, transporte, seguros, encargos fiscais, comerciais, sociais, 
trabalhistas e outros inclusive, que venham recair sobre o objeto do contrato, até o seu término. 
 
1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado.  
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Constituem-se obrigações da CONTRATANTE: 
 
Das obrigações da Contratante: 
 
2.1. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento. 
 
2.2. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com a entrega efetuada, quando em conformidade com o 
presente edital e à proposta da Contratada, encaminhando-a ao setor competente para as providências 
relativas ao pagamento. 
 

Condições de Pagamento: Conforme edital Data de Entrega: Conforme edital 
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2.3. Fiscalizar a entrega dos materiais, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao 
especificado. 
 
2.4. Disponibilizar local adequado para o recebimento dos materiais. 
 
3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do 
contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CAPEP SAÚDE, por período não 
superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 
que seja promovida a reabilitação; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e 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. 
 
3.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
3.2. A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
3.3. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e 
suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
 
3.4. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. 
 
4. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 
a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a CAPEP SAÚDE; 
 
b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua 
gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
5. A Fornecedora ficará sujeita às seguintes multas: 
 
a) 1/3 (um terço) do valor total da Autorização de Fornecimento, por inexecução total; 
 
b) 1/3(um terço) do valor do material não entregue, por inexecução parcial, caracterizada quando a 
Contratada somente entregar parte do(s) material (is); 
 
c) 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia de atraso na entrega do(s) material(is); 
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d) 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, na hipótese de não cumprimento 
de qualquer outra cláusula ou condição da Autorização de Fornecimento. 
 
6. As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Fornecedora.  
 
6.1. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e 
danos que eventualmente venha a dar causa. 
 
6.2. A multa aplicada à FORNECEDORA e os prejuízos por ela causados à CAPEP SAÚDE serão 
deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
6.3. A FORNECEDORA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele 
devidos o montante das multas a ela aplicadas. 
 
7. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
c) atraso injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato; 
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  
h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o 
Município de Santos.  
 
9. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: Os produtos serão recebidos: 
 
9.1. Provisoriamente na data da entrega para teste/aceitação e posterior verificação da conformidade 
com a especificação, pela servidora: Rosa Maria Fortes registro 15.480-7. 

 
9.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e consequente aceitação, mediante recibo expedido 
pela chefe do DEAFIN , no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, nos termos do artigo 73, II, letra “b” da 
Lei Federal nº 8666/93. 
 
Observações: 
a) Fazer constar da Nota fiscal o número do processo de licitatório e da Nota de Empenho; 
b) Frete, embalagem e impostos inclusos no(s) preço(s) acima. 
 
 
Santos, __ de _______________ de 2018 
 
 
_____________________________________   _____________________________ 
Chefe do DEAFIN      FORNECEDORA                                                                 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO PADRÃO 

 

PROCESSO Nº 86252/2017-85 

Convite nº 001/2018 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de ser habilitado na presente licitação 

que................(nome ou razão social do licitante) 

– Não se encontra suspenso temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal 

de Santos bem como com a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – 

CAPEP-SAÚDE. 

– Não se encontra sujeito à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em quaisquer das esferas da Federação; 

– Não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo; 

– Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeito a 

qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente 

licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 

presente. 

Santos,......de ..............de 2018.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 86252/2017-85 

Convite nº 001/2018 

 

(Nome do Licitante)       ,  inscrito no CNPJ nº                                                          , por intermédio do 

seu representante legal o (a) Sr.(a)                                     ,    portador (a) da Carteira   de  Identidade 

nº _____________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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) 

 

___________________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE EDITAL 

(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 

 

A Comissão supramencionada, situada na Avenida Francisco Glicério nº 479, Pompéia – Santos, CEP: 
11065-403 comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, está procedendo à seguinte 
licitação: 

Convite nº 001/2018- Tipo menor preço. 

Processo nº 86252/2017-85 

Objeto: Aquisição de materiais de escritório conforme ANEXO I 

Unidade requisitante: Departamento Administrativo e Financeiro 

Data de abertura e recebimento dos envelopes: XX/XX/2018, às 10h00, no local supramencionado. 

1. Poderão participar desta licitação todas as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPPs), em conformidade com Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 
de 2014, convidadas, cadastradas ou não na Seção de Apoio Técnico às Licitações – SALIC/SEGES, 
situada na Rua Dom Pedro II nº 25 – 4º Andar – Centro - Santos, no ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado, e demais Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) cadastradas 
na correspondente especialidade, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da data do recebimento dos envelopes de habilitação e proposta. 

2. Qualquer consulta sobre a presente licitação deverá ser efetuada por e-mail: 
comlic@capepsaude.com.br ou pelos telefones (13) 3205-5024 ramal 244, encaminhadas a esta 
Comissão. 

3. A cópia do edital encontra-se à disposição dos interessados no site da autarquia: www.capepsaude. 
com.br, ou o mesmo poderá ser retirado, gratuitamente, em formato PDF, mediante  apresentação de 
pen drive ou CD para que seja devidamente armazenado, na Caixa de Assistência ao Servidor Público 
Municipal de Santos – Capep Saúde, de segunda à sexta-feira, das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 
17:00h.  

 

Santos, XX de Março de 2018. 

 

LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 


