ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

SEGUNDA REABERTURA DO EDITAL PREGAO PRESENCIAL SRP 017/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’S E EPP’S

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES
(ANALISADOR
AUTOMÁTICO, BERÇO AQUECIDO, ANALISADOR PARA IONS E
AGITADOR DE PLACAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL
“LUCIANA MARTINS AMORIM”, CONFORME CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TIPO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Registro de Preço

REGIME DE EXCUÇÃO

Indireta

FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

Regido pela Lei n°10.520/2002 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº
050/2017, Lei Complementar N°123/2006, e, subsidiariamente pela Lei
Federal n°8.666/1993, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

DATA DE ABERTURA

21/08/2018 ou no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, na
hipótese de não haver expediente nesta data.
09h00min (Horário Local) – Início da sessão de pregão e
CREDENCIAMENTO
09h15min (Horário Local) – Tempo de Tolerância.

HORÁRIO

LOCAL

Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Sala de Licitações

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

pregao@pedrapreta.mt.gov.br
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br

TELEFONE/FAX

(66)3486-4400 (66)3486-4401
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Setor de Licitação, na Avenida

LOCAL PARA
RETIRADA DO EDITAL

Fernando Correa da Costa, 940, Centro, Pedra Preta/MT, Site Oficial da
Prefeitura www.pedrapreta.mt.gov.br e Também poderá ser solicitado por
telefone o envio do edital por e-mail.

1 – PREÂMBULO
1.1 - O MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ n. 03.773.942/0001-09, com sede na Avenida Fernando Correa da Costa, 940,
Centro, por intermédio de sua Presidente da Comissão de Licitação a Senhora PAULA CRISTIANE
MORAES PEREIRA, designada pela portaria nº 545/2017 de 20 de outubro de 2017, torna público para o
conhecimento dos interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 017/2018 do tipo
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MENOR PREÇO ITEM, o qual será conduzido pelo Pregoeiro o Senhor ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 226/2018, de 02 de Maio de 2018, na Sala de
Licitações, no horário e dia designados.
2 – OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos
médicos hospitalares (Analisador Automático, Berço Aquecido, Analisador para Íons e Agitador de placas)
destinados ao Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim”, conforme quantidades e especificações em
anexo a este Edital.
2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I – Modelo Proposta Comercial;
2.4.2. ANEXO II – Carta de Credenciamento,
2.4.3. ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
2.4.4. ANEXO IV – Declaração de Enquadramento como beneficiada Lei Complementar nº 123, de
2016.
2.4.5. ANEXO V – Modelo de declaração relativo à proibição do trabalho de menor (Lei nº 9.854/99);
2.4.6. ANEXO VI – Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preço;
2.4.7. ANEXO VII – Modelo da Minuta do Contrato;
2.4.8. ANEXO VIII – Termo de Referência;
2.4.9. ANEXO IX – Média de Mercado.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Pregão Exclusivamente os interessados qualificados como microempresa ou
empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas, aptos a se beneficiarem do
tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006, os mesmos deverão
pertencer ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.2.1.Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas ou em
processo de recuperação extrajudicial;
3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do artigo 7º da
Lei nº 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º,
inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;
3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
;
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3.2.10. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
3.2.11. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo pregoeiro, implicará no
decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos
benefícios estabelecidos na Lei supramencionada.
3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá estar no local do certame, na data e horário indicado no
Edital, apresentar-se o Pregoeiro para efetuar o credenciamento como participante deste Pregão, munido
de:
a) Carta de Credenciamento e carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante
(procuração);
b) estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual.
4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes
estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer
forma, durante a sessão.
4.1.2. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, que desejar obter os benefícios
previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar por escrito conforme
modelo constante no ANEXO IV, ou comprovar tal condição mediante certidão expedida pela Junta
Comercial, quando do seu credenciamento, sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos
da Lei Complementar nº 123/2006.
4.1.3. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos do item 4.1 deste, terão poderes para
formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar após a
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do
Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A licitante que se retirar antes do
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer
dos atos do Pregoeiro.
4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular, ou documento equivalente.
4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem onstentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da Sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, impreterivelmente as 09:
00horas e tendo como primeiro ato o credenciamento dos licitantes, o prazo de tolerância será de 15 min
para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas e habilitação, na data, e local indicado
no Edital, quando o licitante, ou seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar a
Pregoeira os seguintes documentos:
5.1.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
5.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e
rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018
DATA: 21/08/2018 ÀS 09h00min
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE

ENVELOPE N.º02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2018
DATA: 21/08/2018 ÀS 09h00min
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregue até 30 (trinta) minutos antes da abertura da
sessão pública.
5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser condicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018
SESSÃO 21/08/2018, ÀS 09h00min
5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipulada não gerarão efeitos
como propostas.
5.2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referências;
6.1.2. Obrigatório à apresentação dos folhetos e (ou) catálogos de especificações técnicas em
língua portuguesa em original do fabricante do equipamento, com todas as especificações mínimas
exigidas no termo de referencias, não são aceitos folhetos (ou) catálogos parciais ou incompletos,
caso haja dúvida quanto á autenticidade os mesmos serão verificados no site dos fabricantes ou
solicitados ao mesmo, o não atendimento acarretará pena de desclassificação da proponente.
6.1.3. Declaração de que a licitante proverá curso de formação dos equipamentos adquiridos para
no mínimo para 2 funcionários designados pelo adquirente, mínimo de 16 (dezesseis) horas de
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duração, que será ministrado pelo técnico especializado do fabricante ou distribuidor da marca, , e
deverá abordar em seu conteúdo no mínimo (Apresentação; Tecnologia Básica do equipamento;
Definições fundamentais e limites operacionais; Técnicas de operação; produtividade; minimização
de custos operacionais), com emissão de certificado aos participantes, sem ônus a está instituição.
6.1.4. Valor unitário da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os preços praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência
para cada item;
6.1.4.1. Marca;
6.1.4.2. Fabricante;
6.1.4.3. Descrição detalhada do objeto.
6.1.4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.1.4.5. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos,
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que indicam direta ou
indiretamente nos fornecimentos dos bens.
6.1.4.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentação.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor por
preço, para participação na fase de lances.
7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:
8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de
lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do Item.
8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
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8.4. Encerrada a etapa de lances, sendo aceitável a proposta de menor preço, verificada as condições de
desempate estabelecidas nos art. 43 a 45 da Lei Complementar Federal n. 123/2006, o pregoeiro dará início
a fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor
oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
8.4.1. No caso de igualdade dos valores apresentados, ocorrendo à situação de empate, será
realizado sorteio para que se identifique a empresa que poderá exercer o direito de preferência.
8.4.2. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
8.4.3. Declarado o encerramento da etapa competitiva, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira oferta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo –
Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.
9.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123,
de 2006.
9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a
Pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§
9.1.3. 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto de
acordo com o art. 48, §§1º e 2º da Lei 8.666/93.
9.2.1. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação definido no Termo de
Referência.
9.3. O licitante deverá apresentar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.
9.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
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9.3.2. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
9.4. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não aceitação da
proposta.
9.5. Será desclassificada a proposta final que:
9.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
9.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de Referência;
9.5.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
9.5.4. Apresentar preços unitários incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada
pelo órgão, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
9.6. Também será desclassificada a proposta final que:
a. Apresentar

preços

manifestamente

inexequíveis,

assim

considerados

aqueles

que,

comprovadamente, forem inferiores a 70% (setenta por cento) menor da cobertura dos custos
decorrentes da contratação pretendida;

b. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade
apresentada.
9.6.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não
contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.
9.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:
9.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

de

justificativas

e

9.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
9.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao
Ministério da Previdência Social.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro
de
Licitantes
Inidôneas
do
Tribunal
de
(www.portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitante-inidoneas/);
b) Cadastro das Empresas Inidôneas do Tribunal
(www.jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/477).

de

Contas

Contas

do

da

União,

Mato

Grosso

c) Cadastro da Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
10.2. Não ocorrendo desclassificação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ;
c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento Empresarial e Integração – DREI;
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da
União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos,
ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de
negativa.
i. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
10.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão
considerados aceitos como na forma da lei os balanços e demonstrações contábeis assim
apresentados:
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1º) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima): - publicados em Diário Oficial
ou; - publicados em jornal de grande circulação ou; - por fotocópia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2º) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) - Acompanhados por fotocópia dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou; - Fotocópia do
Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):
- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou;
- declaração simplificada do último imposto de renda.
4º) Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício anterior: - Fotocópia do
Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio das licitantes nos casos de sociedades anônimas;
5º) o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado ou outro profissional equivalente devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão de Falência e Recuperação
Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, a menos de 60 (sessenta)
dias;
c) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº
787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraído
do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial do
Estado da sede da licitante, na seguinte forma:
I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração
Digital – Sped;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital;
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial.
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d. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço.

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

d.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
10.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:
10.3.5. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis como o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio de apresentação de
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado público ou privado.
10.3.6. Documentos Complementares:
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme anexo III a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme anexo V a este
Edital.
10.3.7. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
10.3.8. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.
10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.
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10.4.1. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.5. Para fins de habilitação, a Pregoeira poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.
10.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
10.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
10.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
10.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.13. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
10.15. Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. A sessão poderá se reaberta:
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores À realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dependam.
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11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do
art. 43 § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada de custos e formação de preços e eventuais
justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação da Pregoeira e não será aceita alterações nos valores
pactuados verbalmente em sessão e registrado em ata.
12.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.
13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante poderá, ao final da sessão
pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
13.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
13.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
13.4. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
15. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 050, de 2017.
15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
15.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
15.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do
quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
15.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
15.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
15.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não participante.
16. DO CONTRATO
16.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
16.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze), contados a partir do(a) assinatura do Contrato,
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
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16.2.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
16.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

17. DO REAJUSTE
17.1. O preço é fixo e irreajustável.
17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
20.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço,
nos seguintes termos:
20.3. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
20.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o
fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
20.5. No mesmo prazo, o fiscal ou equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
20.6. Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com
suas atribuições, no mesmo prazo.
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20.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados acima, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
20.8. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica,
setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
20.9. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
20.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização.
20.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
20.12. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente.
20.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
20.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
20.15. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
20.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
20.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
20.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
20.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
20.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
20.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades
de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as
exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
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21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante
a fase competitiva.
21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
22.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
22.1.2. apresentar documentação falsa;
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. não mantiver a proposta;
22.1.6. cometer fraude fiscal;
22.1.7. comportar-se modo inidôneo.
22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade,

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
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23.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
desta Lei, devendo protocolar até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes
de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
23.3. A
impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Fernando
Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta/MT – CEP:78.795-000.
23.4. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
23.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
23.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
23.9. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente(art.41, § 3º, da Lei 8.666/93).

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.pedrapreta.mt.gov.br/ ,
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Fernando Correa da Costa, nº 940 –
Centro de Pedra Preta/MT, nos dias úteis, no horário das 13:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.

Pedra Preta, 07 de Agosto de 2018.

_______________________________________
PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA
Chefe do Departamento de Licitação
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO I: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:
Licitação N.º: 017/2018. Modalidade: Pregão Presencial - SRP. Tipo: Menor Preço Por Item.
Licitante: __________________________________________ CNPJ N.º:___________________________
Tel Fax: (_______)__________ E-mail: _________________ Tel Celular: (_____)____________
Endereço: _____________________________________________________________________________
Conta Corrente: _________________ Agência:________________ Banco: ________________________

ITEM

Descrição

QUANTIDADE

UNIDADE
DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$
Valor Total do Item (em algarismo e por extenso). Após o termino do Item n.º01
1 – Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o
fornecimento, tais como combustível e salário dos motoristas.
2 – Declaramos que temos amplo conhecimento do local que deverá ser percorrido, tanto no que concerne
a ida quanto a volta no referido percurso.
3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes
“PROPOSTA DE PREÇOS”.
4 – O prazo de início da prestação do serviço é de acordo com o previsto no edital.
5 – Apresentamos, conforme exigido, nossos dados bancários:
NOME DO BANCO ......................... N° ...............
NOME DA AGÊNCIA ....................... N° ..............
NÚMERO DA CONTA .........................................
Local/data...........................................................................................................
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO II
CARTA DE CREDENCIAMENTO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO SRP Nº 017/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________,
sediada à_____________________________________________, por intermédio de seu representante
legal
o(a)
Sr(a)__________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
n.º_________________ e do CPF n.º__________________, declara como nosso representante legal na
Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, manifestar, dar
lances verbais, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.(no
caso de indicar representante).
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no momento do
credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO TER FATO IMPEDITIVO DE LICITAR E
PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO SRP Nº 017/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes
situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, nos últimos dois anos;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. Nos termos do
art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato
superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. DECLARA, sob as penas da lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital acima referido.

__________________, _______ de ___________________ de 2018.

_______________________ _______________________________
Assinatura do Representante Legal
(nome completo e função na empresa)
RG:_________CPF:__________
CNPJ da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa licitante, e apresentada no momento
do credenciamento fora dos envelopes n.º 01 proposta e n.º02 documentos para habilitação.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006

(Razão
Social
da
Licitante)
_____________________,
inscrita
no
CNPJ
n.º________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Senhor(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e do
CPF n.º______________ DECLARA, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º
017/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006. DECLARA ainda, que a empresa
está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, no credenciamento, pelas
Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006, em papel timbrado da empresa.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO V

DECLARAÇÃO CONFORME ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declara que, não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal.
(exigências para todos participantes). ENTREGAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 2.
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

Observações: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos.
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018
O Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Av. Fernando Correa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta - MT, inscrito no CNPJ Nº.
03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91em face do Pregão Presencial Nº
0xx/2018, RESOLVE Registrar o Preço da empresa xxxxxxxx, CNPJ: nº xxxxxx, com sede à Rua xxxxxxx,
na cidade de xxxxxx, neste ato representado pelo Srº xxxxxxx doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos médicos
hospitalares (Analisador Automático, Berço Aquecido, Analisador para Íons e Agitador de Placas)
destinados ao Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim”, nos termos do Edital de Licitação respectivo e
do Termo de Referência anexo, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n. 8.666/93 e suas
alterações, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 050/2018, e, sendo observado o
disposto nesta Ata.
1. DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de
equipamentos médicos hospitalares (Analisador Automático, Berço Aquecido, Analisador para Íons e
Agitador de Placas) destinados ao Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim”, especificados nos Itens do
Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial nº 017/2018, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM

Descrição
XX

Quantidade

Unidade de
medida ou tarefa

Valor
Unitário

Valor total

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Órgão:
Unidade:
Proj/Ativ.:
Elemento:

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Aquisição de Equip. Ambulatoriais e Hospitalares
Equipamento e Material Permanente

11
001
1041
44.90.52.00.00
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4. VALIDADE DA ATA
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura do mesma, não
podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.3.2
convocar
negociação.

os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

5.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.5.1

descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.5.2

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

5.5.3

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

5.5.4

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
conforme disposto no art. 23, inciso IV, do Decreto Municipal nº 050/2017.

5.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.7.1

por razão de interesse público; ou

5.7.2

a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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6.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes .

Pedra Preta, xx de Julho de 2018.

______________________________________
GERENCIADOR
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.

______________________________________
FORNECEDOR
EMPRESA
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2018

CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES
(ANALISADOR
AUTOMÁTICO,
BERÇO
AQUECIDO, ANALISADOR PARA IONS E AGITADOR DE
PLACAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL “LUCIANA
MARTINS AMORIM”, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
PEDRA PRETA E A EMPRESA ______________, DE ACORDO
COM PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 017/2018.

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela Prefeita, Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP
78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91 doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ______________, pessoa jurídica de direito
privado, localizada na Rua/Av. ___, nº ___, bairro: ____, cidade/estado, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o
nº _______, neste ato representada pelo Sr(a). _______, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e
domiciliado em cidade/estado, portador do RG nº ______ SSP/___ e CPF/MF nº ________, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, as partes acima qualificadas, após regular Processo Licitatório,
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS, regida sob a égide da Lei
nº10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decreto Municipal nº050/2017,
pelo qual a CONTRATADA, se obriga ao cumprimento do estabelecido na Ata de Registro de Preços e a
CONTRATANTE, ao pagamento dos valores pactuados, de acordo com as cláusulas e condições abaixo
descritas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos médicos hospitalares
(Analisador Automático, Berço Aquecido, Analisador para Íons e Agitador de Placas) destinados ao
Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim”, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE
DE MEDIDA

VALOR
UNITÁTIO

VALOR
TOTAL

1
...
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e
encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Órgão:
Unidade:
Proj/Ativ.:
Elemento:

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Aquisição de Equip. Ambulatoriais e Hospitalares
Equipamento e Material Permanente

11
001
1041
44.90.52.00.00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.
8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.
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9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.
12.2.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12.3.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5.
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.5.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3.

Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
15.1. É eleito o Foro de Pedra Preta de Mato Grosso para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,
§2º da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO VIII
1. TERMO DE REFERÊNCIA DOS ITENS

1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto aquisição de equipamentos médicos hospitalares (Analisador
Automático, Berço Aquecido, Analisador para Íons e Agitador de Placas) destinados ao Hospital Municipal
“Luciana Martins Amorim”, nos termos do edital e de seus anexos.

ITEM

UND

QTD

64738

UND

01

57392

UND

01

64842

UND

01

DESCRIÇÃO
ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIAPRINCIPIOS E TECNOLOGIAS: LEUCÓCITOS, ERITRÓCITOS E PLAQUETAS- WBCS, RBCS E
PLTS SÃO ANALISADOS PELO METODO DE IMPEDANCIA COM DISCRIMINIDORES
AUTOMATICOS QUE SEPARAM CORRETAMENTE AS POPULAÇÕES DE CELULAS. A
INTENSIDADAE DO PULSO ELETRICO É PROPORCIONAL AO SEU VOLUME. O
HEMATÓCRITO É DETERMINADO A PARTIR DA ANALISE DOS ERITRÓCITOS.
DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA- A ANALISE DA HEMOGLOBINA DEVE SER
REALIZADA POR UM METODO DE FERRAMENTA LIVRE DE CIANETO.
PARAMETROS MINIMOS: HB, HC, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%,
LYM#, MXD3, NEUT#, RDW, MPV, PDW, PLCR, PCT E WBC.
HISTOGRAMA - WBC (3 DIFF), RBC E PLT;
VELOCIDADE: mínima 60 amostras/hora s;
VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS: Máximo de 50 UL (microlitros)
MEMORIA: Mínima de 39.000 resultados com histogramas;
IMPRESSORA: Interna térmica;
IDIOMAS E MANUAL: Português;
Acompanhada de nobreak compatível com autonomia de no mínimo 15 min na falta de
energia.
Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.
BERÇO AQUECIDO
OPCIONAIS QUE PERMITEM CONFIGURAÇÃO PARA UTI, PÓS- CIRURGICO OU BERÇÁRIO;
OPÇOES DE TELA: LED SIMPLES;
OPÇÕES DE LEITO- MESA MANUAL;
GAVETA PARA RAIO-X DO TIPO BY-PASS;
OPÇÕES DE PAINEL DE GASES COM ASPIRADOR E RESSUSCITADOR;
OPÇÃO DE FOTOTERAPIA ACOPLADA: BILITRON;
OPÇÃO DE AQUECIMENTO IRRADIANTE- REFLETOR ARTICULÁVEL;
KIT DE OPCIONAIS PARA TRANSPORTE QUE INCLUI COLCHÃO TÉRMICO E BATERIAS PARA
2 HORAS;
POSSIBILIDADE DE ACOPLAR CPAP DE BOLHAS- BABYPAP;
INTEGRADOS: BALANÇA E OXIMETRIA DE PULSO
Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.
ANALISADOR PARA IONS.
Compatível com NA +, K +, CL -, Ca + e Li +
Leitura de sangue total, soro, plasma ou urina.
Equipamento compacto e bivolt
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Tecnologia americana
Conexões USB
Acompanhada teclado QWERT
CARACTERÍTICAS:
- Utiliza como amostra sangue total, soro, plasma ou urina.
- Realiza 60 testes/hora com impressão ou 45 testes/hora com impressão.
- Armazena os resultados do Controle da qualidade.
- Realiza dois pontos de calibração a cada 4 horas e 1 ponto a cada qualificação.
- Alta reprodutibilidade.
- Impressora interna.
Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.
AGITADOR DE PLACAS – Ideal para agitação de microplacas de titulação e de cultura de
células, muito utilizada nas áreas de:
 Biologia Molecular;
 Cultura de Células;
 Imunologia;
 Etc.

64843

UND

01

CARACTERÍTICAS:
- Capacidade de operação para 2 microplaca;
- Compatível com microplacas de ELISA e microplacas de cultura de células;
- Velocidade ajustável de até 2.400 rpm;
- Botão regulável de velocidade e timer;
- Timer digital.
ESPECIFICAÇÕES:
Tipo de agitação: Orbital
Órbita de agitação: 1,0 mm
Velocidade de agitação: 2.400 rpm
Peso: 3.200 kg
Potência: 10 Watts
Tensão/Frequencia:110
Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO
2.1.
BERÇO AQUECIDO: é usado para aumentar a taxa de sobrevivência dos recém-nascidos
prematuros, além de oferecer suporte térmico para os bebês nas salas de parto durante procedimentos
rotineiros de cuidado e higiene este equipamento é utilizado para os primeiros momentos de vida do
recém-nascido. É composto por paredes de acrílico que possibilitam a visualização e acesso ao bebe e
impedem que ele sofra queda, possui que possibilitam a visualização e acesso ao bebe e impedem que
ele sofra queda, possui um aquecedor radiante localizado na área do colchão.
2.2.
ANALISADOR AUTOMATICA DE HEMATOLOGIA: Contador de células sanguíneas.
Rápido, ele processa no mínimo 60 amostras/hora, realizando hemogramas com no mínimo 19
parâmetros, econômico, pois utiliza menos tipos de reagentes, o que proporciona a otimização
dos custos laboratoriais. Não é necessário o uso da solução de limpeza diária. O analisador
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proporciona agilidade na execução da rotina e segurança na diluição de amostras com
concentrações elevadas.
2.3.
ANALISADOR PARA IONS: equipamentos para laboratório para a análise de íons
seletivos a partir de sangue total, bem como plasma, dialisado de urina, soro ou padrões aquosos. Este
instrumento médico laboratorial além de ser fácil de usar e fornece uma análise rápida da amostra com
informações precisas.
2.4.
AGITADOR DE PLACAS: equipamentos para laboratório usados para a mistura e
homogeneização dos componentes de uma solução ou para alcançar alguma reação química.
3. DA ENTREGA
3.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento
da nota de empenho, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo
licitante/contratado e acatado pela Secretaria Municipal de Saúde;
3.2. Curso de formação dos equipamentos adquiridos para no mínimo para 2 funcionários designados
pelo adquirente, mínimo de 16 (dezesseis) horas de duração, que será ministrado pelo técnico
especializado do fabricante ou distribuidor da marca, e deverá abordar em seu conteúdo no mínimo
(Apresentação; Tecnologia Básica do equipamento; Definições fundamentais e limites operacionais;
Técnicas de operação; produtividade; minimização de custos operacionais), com emissão de certificado
aos participantes, sem ônus a está instituição.
3.3. O local de entrega dos produtos será no Hospital Municipal “Luciana Martins Amorim”, na
conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como
determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial;

3.4. A adjudicada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)
na forma do artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93; 3.4. Mesmo que comprovada a ocorrência de
situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se
julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo
Licitatório;
3.5. O equipamento deverá vir acompanhado com um Kit Reagente.
4. DO RECEBIMENTO
4.1. O recebimento se dará por servidor devidamente autorizado, a Comissão prevista no § 8°, do artigo
15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde todos os produtos deverão estar em conformidade
com a nota de empenho, que poderá ser acompanhada da Relação de Itens constante da Nota de
Empenho;
4.2. Após a entrega do(s) produto(s) a contratante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para aceitá-los
mediante termo circunstanciado e atesto da Nota Fiscal, ambos emitidos por servidores responsáveis;
4.3. O recebimento será:
4.3.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com
a especificação constante do edital e da proposta, bem como, a verificação analítica e por
amostragem do acondicionamento, quantidade, data de fabricação e qualidade dos
produtos responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
4.3.2.
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequente aceitação, quando os estes forem entregues de acordo com os termos do edital e
seus anexos.
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4.3.3.
A carga e a descarga serão por conta do(s) fornecedor (es), sem ônus de frete para
o órgão solicitante;
4.4. A Secretaria Municipal de Pedra Preta – MT recusará os produtos nas seguintes hipóteses:
a) Qualquer houver situação em desacordo entre os produtos e o Edital do Pregão e seus
anexos, ou a Nota de Empenho;
b) Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o
discriminado no Edital do Pregão, seus anexos e na proposta adjudicada;
c) Apresentarem vícios ou baixa qualidade, funcionamento ou improbidade para o uso, ou
ainda defeitos de fabricação;
d) Os equipamentos mesmo depois de entregues e aceitos definitivamente ficam sujeitos a
substituição desde que comprovado a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou
condições inadequadas de transporte, bem como alterações das características físicas dentro
do prazo de garantia que comprometam a integridade do produto.

5. CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
5.1 Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens lacradas individualmente,
identificado e em perfeitas condições de uso;
5.2. Os produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, sob pena de devolução;
5.3. Todos os produtos deverão obedecer na íntegra as clausulas do Edital e seus anexos e Contrato;
5.4. A Contratada deverá fornecer certificado de garantia devidamente preenchido e assinado após a
aceitação definitiva do produto e, em separado, manual de operações técnica/serviço para cada
produto, original e atualizado em língua portuguesa;
5.5. A Contratada deverá proporcionar treinamento e capacitação nas unidades hospitalares ou em
outro local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, quando necessário.
5.6. O equipamento deverá vir com o Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com
prazo de garantia técnica mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação e
funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante o funcionamento e o emprego em
condições normais, a contar da data da aplicação do material no equipamento, bem como fornecimento
de matérias de procedimentos laboratoriais por no mínimo 3 (três) meses.
5.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, possuir assistência técnica especializada e
credenciada no CREA no Estado de Mato Grosso (apresentar comprovante). Não podendo a mesma
terceirizar este item.
5.8. Comparecer no prazo de 24 (vinte quatro) horas, após a chamada do Setor Demandante.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1.
As despesas decorrentes do presente pregão serão custeadas por meio da dotação
orçamentária: 11.001.10.302.0020, fonte de recursos: 1.041 e natureza de despesa: 4.4.90.52.
6.2.
Será emitida Nota e Empenho e/ou contrato a favor da Adjudicatária que, após entrega dos
produtos adjudicados deverá protocolizar perante a Secretaria da Saúde, Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada(s);
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6.3.
A Secretaria Municipal de Pedra Preta – MT terá um prazo de até 03 (três) dias corridos
para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta
corrente da Adjudicatária;
6.4.
O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos após a recepção dos produtos
devidamente atestado a nota fiscal;
6.5.
Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo
estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;
6.6.
A contratada, para recebimento, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o
comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, conforme ACORDÃO 260/2002 do Plenário do
TCU;
6.7.
Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do
referido pagamento a Nota de Empenho;
6.8.

O preço do objeto contratado é fixo e irreajustável

7. DA GARANTIA
7.1.
A validade/garantia mínima dos produtos será de no mínimo 12 (doze) meses, a partir da
data do atesto da nota fiscal.
7.2.
Fica a contratada obrigada a manter a garantia/validade mínima dos produtos exigida neste
edital, sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda, lhe imputando a contratada os ônus
decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o
especificado no Edital.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.
Comunicar à(s) contratada(s) vencedora(s) até o 5° dia útil, após apresentação da Nota
Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;
8.2.

Efetuar o pagamento da(s) contratada(s) no prazo determinado neste Termo de Referência;

8.3.
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das
especificações do Edital;
8.4.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

8.5.

Disponibilizar o local de entrega e a comissão responsável pelo recebimento;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.
Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta
aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento e isentos de defeitos de
fabricação;
9.2.
Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos ou especial quando se fizer
necessário, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega,
inclusive pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, dentre outros;
9.3.
Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na
conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado neste Contrato,
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acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos
produtos;
9.4.
Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao
consumidor;
9.5.
Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se
verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos,
no prazo de até 03 (três) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue
oficialmente;
9.6.
Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos
que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
9.7.
Substituir, as suas expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, improrrogáveis, após
notificação formal, o(s) produto (s) entregue(s), que esteja(m) em desacordo com o Contrato, ou não
aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Preta – MT, em parecer devidamente
fundamentado ou ainda, quando estes apresentarem defeito de fabricação;
9.8.
Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações
definidas na proposta, respeitando o estabelecido no edital;
9.9.

Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;

9.10.

Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto.
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ANEXO IX- MÉDIA DE ITENS DO PREGÃO
ITEM

64738

DESCRIÇÃO

Qtd

ANALISADOR
AUTOMATICO DE
HEMATOLOGIAPRINCIPIOS E
TECNOLOGIAS:
LEUCÓCITOS,
ERITRÓCITOS E
PLAQUETASWBCS, RBCS E
PLTS SÃO
ANALISADOS
PELO METODO DE
IMPEDANCIA COM
DISCRIMINIDORES
AUTOMATICOS
QUE SEPARAM
CORRETAMENTE
AS POPULAÇÕES
DE CELULAS. A
INTENSIDADAE
DO PULSO
ELETRICO É
PROPORCIONAL
AO SEU VOLUME.
O HEMATÓCRITO
É DETERMINADO
A PARTIR DA
ANALISE DOS
ERITRÓCITOS.
DETERMINAÇÃO
DA
HEMOGLOBINAA ANALISE DA
HEMOGLOBINA
DEVE SER
REALIZADA POR
UM METODO DE
1
FERRAMENTA
LIVRE DE
CIANETO.
PARAMETROS
MINIMOS: HB, HC,
HCT, VCM, HCM,
CHCM, PLT,
LYM%, MXD%,
NEUT%, LYM#,
MXD3, NEUT#,
RDW, MPV, PDW,
PLCR, PCT E WBC.
HISTOGRAMA WBC (3 DIFF), RBC
E PLT;
VELOCIDADE:
mínima 60
amostras/hora s;
VOLUME DE
ASPIRAÇÃO DE
AMOSTRAS:
Máximo de 50 UL
(microlitros)
MEMORIA: Mínima
de 39.000
resultados com
histogramas;
IMPRESSORA:
Interna térmica;
IDIOMAS E
MANUAL:
Português;
Acompanhada de
nobreak compatível
com autonomia de
no mínimo 15 min
na falta de energia.

Unidade

Vlr. Unit.
A

Vlr. Total
A

Vlr. Unit.
B

Valor
Total B

UND

30.000,00

30.000,00

55.000,00 55.000,00

Vlr. Unit
C

Valor
Total C

75.000,00

75.000,00

Vlr. Unit D

79.900,00

Valor
Total D

79.900,00

Vlr. Unit.

54.966,67
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Catálogo Descritivo
ou Manual Técnico
que comprove as
especificações
solicitadas.

57392

BERÇO
AQUECIDO :
OPCIONAIS QUE
PERMITEM
CONFIGURAÇÃO
PARA UTI, PÓSCIRURGICO OU
BERÇÁRIO;
OPÇOES DE TELA:
LED SIMPLES;
OPÇÕES DE
LEITO- MESA
MANUAL;
GAVETA PARA
RAIO-X DO TIPO
BY-PASS;
OPÇÕES DE
PAINEL DE GASES
COM ASPIRADOR
E
RESSUSCITADOR;
OPÇÃO DE
FOTOTERAPIA
ACOPLADA:
BILITRON;
OPÇÃO DE
AQUECIMENTO
IRRADIANTEREFLETOR
ARTICULÁVEL;
KIT DE OPCIONAIS
PARA
TRANSPORTE
QUE INCLUI
COLCHÃO
TÉRMICO E
BATERIAS PARA 2
HORAS;
POSSIBILIDADE
DE ACOPLAR
CPAP DE
BOLHASBABYPAP;
INTEGRADOS:
BALANÇA E
OXIMETRIA DE
PULSO

1

UND

39.990,00

39.990,00

46.595,00 46.595,00

44.536,00

44.536,00

X

X

43.707,00

43.707,00

64842

ANALISADOR
PARA
IONS
1
COMPATIVEL COM
NA+, K+

UND

20.480,00

20.480,00

21.000,00 21.000,00

20.550,00

20.550,00

X

X

20.676,6700

20.676,67

64843

AGITADOR
PLACAS
(ORBITAL)

UND

1.060,00

1.060,00

1.200,00

1.100,00

1.100,00

X

X

1.120,0000

1.120,00

DE
1

1.200,00
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