COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
Tel. (91) 3764–1117 / site: www.pmssbv.pa.gov.br

____________________________________________________________________

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017
(Processos Administrativos nº 20172509-2)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de
São Sebastião da Boa Vista, por meio da Pregoeira Municipal, realizará licitação para
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n°
147,de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:01/12/2017
Horário: 14h
Local:www.portaldecompraspublicas.com.br
1. DO OBJETO
1.1.

1.2.

O objeto da presente licitação é o registro de preços de Aquisição de Material
Permanente, destinado as Secretaria Municipal de Saúde emenda parlamentar
11506.487000/1170-06, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1.
2.2.

O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Secretaria Municipal de Saúde – Participante

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

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 7.892, de 2013.
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.
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.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo
quíntuplo)do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que eventualmente aderirem.
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.
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.
3.6.1. 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.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
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5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
5.1. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
5.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.1.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
5.1.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.1.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.2. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.
5.2.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;
5.2.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
5.2.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.2.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
5.2.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. valor unitário;
6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de
Referência para cada item;
6.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a
quantidade total prevista para o item.
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante;
6.6.5. Registro do Produto junto ao órgão de vigilância sanitária (ANVISA);
6.6.6. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável;
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. APregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
nesteEdital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
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de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será
realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor
oferta.
7.19. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A
da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu
artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n°
7.174, de 2010.
7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens:
7.20.1. produzidos no País;
7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
7.22.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, todos os
licitantes deverão encaminhar no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos a proposta
ajustada independente de colocação, a Pregoeira examinará as propostas
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável
paratanto, sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.4.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em
primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no
local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.
8.4.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja
presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.
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8.4.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
8.4.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de
aceitabilidade:
8.4.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
8.4.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação
da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.4.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados
pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a
ressarcimento.
8.4.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três)
dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.
8.4.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus,
os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
8.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente,
por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal.
8.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras
aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
8.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, 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, se for o caso.
8.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação,
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta
vencedora.
8.12. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas
diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais,
trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de
qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
8.13. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de
entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta
Administração.
8.14. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze)
meses, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles
que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.
8.15. Todos osparticipantesindependente de colocação deverão encaminhar juntamente
com a proposta ajustada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via e-mail:
Pregoeiro-ssbv@hotmail.com, as seguintes documentações:
8.15.1. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, , assim
como declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do
declarante.
8.15.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta

Página 9 de 41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
Tel. (91) 3764–1117 / site: www.pmssbv.pa.gov.br

____________________________________________________________________

de menores.
8.15.3. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações
complementares que se fizerem necessárias.
8.15.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.
8.15.5. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações
posteriores, de modo a verificar se o objeto social do Licitante é
compatível com o objeto da licitação.
8.15.6. Declaração da licitante, a qual firma o compromisso em fornecer o
produto dentro das especificações deste edital, bem como a repor os
mesmos nas condições estabelecidas, caso se verifique reprovação no
controle de qualidade.
8.15.7. Declaração de Adimplência com a Secretaria no qual será designada a
compra. A referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante em
papel timbrado da empresa via Protocolo Geral da Prefeitura, até às 12
horas, considerando 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do
certame. A referida declaração deverá ser apresentada em original ou em
cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro;
8.16. Comprovar de possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com o disposto nos arts. 1º e
2º da Lei 6.360/76, se for o caso.
8.17. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do Produto, podendo ser a
cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente
autenticado.
8.17.1. Os Certificados de BPFeC tem validade por um ano a partir da data de
publicação no DOU.
8.17.2. As renovações dessas certificações só são válidas se publicadas no
DOU, não havendo nenhum documento que o substitua.
8.17.3. Apresentar a cópia da publicação no D.O.U do registro do material na
ANVISA/MS, conforme previsto na Lei nº 6360/76, regulamentada pelo
Decreto nº 79.094/77.
8.17.3.1. Caso a revalidação do registro não tenha sido publicada no
D.O.U, a empresa deverá apresentar a cópia autenticada da
publicação do registro antigo na Imprensa Oficial acompanhada
do protocolo de revalidação, conforme disposto no art. 12, § 6º
da Lei nº 6.360/76, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77;
8.17.3.2. O licitante que cotar materiais isentos de registro deverá
apresentar a publicação no D.O.U da dispensa de registro,
conforme previsto na Lei nº 6.360/76, regulamentada pelo
Decreto nº 79.094/77.
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8.17.4. Só serão aceitos protocolos de revalidação quando forem apresentados
no período de 90 dias após o vencimento do registro conforme art. 12 da
Lei nº 6.360/76.
8.17.5. O Registro do Produto revalidado automaticamente pela ANVISA/MS
deverá ser ratificado por meio da apresentação da publicação do ato em
D.O.U. , conforme art. 12 da Lei nº 6.360/76.
8.17.6. No caso de medicamentos de notificação simplificada constantes na RDC
ANVISA nº 199/2006, deverão ser apresentados a notificação de registro
válida junto à ANVISA e a cópia do rótulo a fim de permitir a verificação
das características técnicas, composição e indicação do produto ofertado.
8.17.7. Apresentar Certidão da Regularidade Técnica, do ano em exercício,
expedido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição conforme
previsto no art 15 da Lei 5.991 de 17/12//73 e detalhado pela Resolução
CFF nº 521 de 16/12/2009.
8.17.8. Comprovar possuir Autorização de Funcionamento (AF) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com o
disposto nos Art. 1º e 2º da Lei 6.360/76, se for o caso.
8.17.9. Comprovar possuir Licença de Funcionamento (LF) Estadual ou
Municipal, expedida pelo Órgão Competente da Vigilância Sanitária –
ANVISA, Para a licitação da categoria de produtos Especial deverá ser
solicitadaa
AFE
especial,
de
acordo
com
a
Portaria
344/01,distribuidores, devendo ser solicitada cópia da publicaçãono
Diário Oficial da União.
8.17.10. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão
apresenta documentação comprobatória da representação legal no
Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder
administrativamente e judicialmente.
8.18. Os itens que não puderem ser atendidos por força de legislação específica do País
de origem do licitante ou que não apresentem equivalência em relação à legislação
brasileira deverão constar em declaração da empresa informando a impossibilidade
de atendimento aos mesmos, conforme modelo anexo a este Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Os participantes deverão encaminhar as certidões abaixo àverificar 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:
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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9.2.

9.3.

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.3. Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas
da União – TCU;
Habilitação jurídica:
9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.2.2. 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;
9.2.3. 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;
9.2.4. 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 condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;
9.2.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
9.2.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;
9.2.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
Regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.3.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da
União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07); 983537711
9.3.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
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9.3.4.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
9.3.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.3.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Alvará de
Funcionamento e Inscriçãomunicipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.3.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
9.3.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos 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;
9.3.9. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
9.3.10. prova de regularidade de Controle de Processos de Multas e Recursos que,
NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador
com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014;
9.3.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007,deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
9.3.12. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica e do âmbito federal;
9.3.13. 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 encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.3.14. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa,
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do
último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de
2007);
9.3.15. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;
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9.3.16. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
9.3.17. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar
patrimônio líquido de .......(......) do valor estimado da contratação ou item
pertinente.
9.3.18. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.4. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados pelos licitantes, via e-mail pregoeiro-ssbv@hotmail.com,no prazo de
60 (sessenta) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração,
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis,após encerrado o prazo para o
encaminhamento via e-mail;
9.4.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.5. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
9.5.1. A nãoregularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
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9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.8. No caso de 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.
9.8.1. A consulta realizada as clausulas (9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.3.3; 9.3.5 e 9.3.7) aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, 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.
9.8.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.9. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso;
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
situada na Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. 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.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário no prazo de 05(cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito.
12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.
12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez dias) após a assinatura do Termo de Contrato
ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a
1% (um porcento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as
condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
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13.2.

13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.
13.8.

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará
a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a
retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 1% (um
porcento) do valor do contrato a título de garantia, a serem depositados
junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da
Contratante.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.2.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.2.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
13.2.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
13.6.1. caso fortuito ou força maior;
13.6.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
13.6.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Contratante;
13.6.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.
Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que
não as previstas neste item.
Será considerada extinta a garantia:
13.8.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
13.8.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá
ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência
da contratação é de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da nota com
confirmação, sendo prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante meio
eletrônico, para que seja assinado de forma digital no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de seu recebimento.
14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
14.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo.
14.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, 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.
14.5. 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 ou aceite,
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.
15. DO PREÇO
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
15.2. 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.
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
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18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
18.2. 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,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, 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.
18.8. 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.
18.9. 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.
18.10. 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 junto ao SICAF.
18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
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autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 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.
18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. apresentar documentação falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5. não mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
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19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento
da fase de lances.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
19.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
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.
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.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer
pessoa
poderá
impugnar
este
Edital
no
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, na opção impugnação do processo.
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo sistema, ou por
petição dirigida ou protocolada à Comissão de Licitação.
20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
20.5. 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 www.portaldecompraspublicas.com.br.
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20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
20.7. 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.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. 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.
21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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.
21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4. 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.
21.5. 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.
21.6. 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.
21.7. 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.
21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br,os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência
21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços

Página 22 de 41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
Tel. (91) 3764–1117 / site: www.pmssbv.pa.gov.br

____________________________________________________________________

21.10.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato
São Sebastião da Boa Vista,16 de novembro de 2017

Assinatura Digital

LIDIANE NASCIMENTO
GOMES:78697360234

Digitally signed by LIDIANE
NASCIMENTO
GOMES:78697360234
Date: 2017.11.16 09:16:08 -03'00'

Lidiane Nascimento Gomes
Pregoeira
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1.

Contratação de empresa especializada naAquisição de Material Permanente,
destinado as Secretaria Municipal de Saúde, conforme proposta de nº
11506.487000/1170-6 do Ministério da Saúde, quantidades, exigências e
estimativas, estabelecidas neste instrumento, anexo I

2. DA AMOSTRA.
2.1. Caso necessário, será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de
Referência e consequente aceitação da proposta, no local e prazo indicado no edital.
2.1.1. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante,
conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na
embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de
referência, código do produto e modelo.
2.1.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe
técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e
submetidos aos testes necessários.
2.1.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.

3. DA JUSTIFICATIVA.
3.1.

O prazo de entrega do bem é de até 10 (dez) dias, contados do (a) Recebimento da
Nota de Empenho.

3.2.

O bem será recebido provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta.
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3.3.

A aquisição dos equipamentos e material permanente do presente termo de
referência visa atender a proposta de aquisição de equipamentos nº
11506.487000/1170-06 do MINISTÉRIO DA SAÚDE através de emenda
Parlamentar, sendo que os equipamentos solicitados oportunizarão uma
reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do
Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único
de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada nas diversas Unidades de
Saúde Públicas. Informamos que os itens listados estão contemplados através de
Recurso de Emenda Parlamentar para aquisição de materiais permanentes, onde
foram contemplados Unidade Básica de Saúde Avenida das Acácias de CNES
7360908; Unidade Básica de Saúde da Terrinha de CNES 7360894; Unidade
Básica de Saúde da Vila Coqueiro de CNES 5893143 e Unidade Básica de
Saúde Estelita Barbosa de CNES 7935463

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. São obrigações da Contratante:
4.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
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5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
5.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
5.1.3. 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);
5.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
5.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6. DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
7 . CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do bem, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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8 . DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. fraudar na execução do contrato;
8.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. cometer fraude fiscal;
8.1.6. não mantiver a proposta.
8.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
8.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
8.2.2 Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
8.2.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
8.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
8.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até dois anos;
8.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
8.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
8.3
Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
8.3.1
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
8.3.2
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.3.3
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
8.4
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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8.5

8.6

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.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São Sebastião da Boa Vista, 25 de setembro de 2017.
Assinatura Digital

Secretaria Municipal de Saúde
André João Brandão Quaresma
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VILA ESTELITA
BARBOSA

Und

UBS - VILA
COQUEIRO

ESPECIFICAÇÃO

UBS - DA
TERRINHA

ITEM

UBS - AV. DAS
ACACIAS

ANEXO I-A

QUANT
TOTAL

1

Aparelho de raio x - odontológico - instalação
coluna com braço convencional modo de UND
operação digital tensão mínimo 7ma

1

2

Armário - dimensões/ prateleiras altura de 180
a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 04,
UND
material de confecção aço, capacidade por
prateleira 50 kg

1

3

Arquivo - característica física especificação:
material de confecção / gavetas aço / de 3 a 4
UND
gavetas deslizamento da gaveta trilho
telescópico

4

Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros) câmara de esterilização aço inoxidável modo
UND
de operação / capacidade/ acessórios digital/
até 25 litro s/ não possui

5

Balança antropométrica infantil - modo de
UND
operação digital

6

Balde a pedal - material de confecção
UND
/capacidade polipropileno /de 30l até 49l

7

Balde/
lixeira
característica
física
especificação: material de confecção aço / UND
ferro pintado capacidade de 11 até 20 l

1

1

8

Bebedouro/
purificador
refrigerado
característica física especificação: tipo UND
pressão coluna simples

1

1

9

Cadeira - material de confecção aço / ferro
pintado, rodízio s não possui, braços não UND
possui, regulagem de altura não possui,

1

1

1

1

4

1

7

3

3

1

3

1

2

1

10

2

2

2

3

6

19
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assento / encosto polipropileno

10

Cadeira odontológica completa (equipo/
sugador/ refletor) - comando da cadeira
pedalcabeceira articulada; refletor multifocal
(mais de uma intensidade); equipo tipo cart ou
acoplado; unidade auxiliar 01 sugador; cuba UND
porcelana/ cerâmica seringa tríplice possui;
peça reta possui; contra ângulo possui; micro
motor possui; caneta de rotação possui;
terminais no mínimo 3

11

Carro de curativos - acessório(s) balde e
UND
bacia material de confecção aço inoxidável

1

1

12

Carro maca simples - característica física
especificação:
grades
laterais
possui
acessório (s) colchonete material de UND
confecção aço inoxidável suporte de soro
possui

1

1

13

Carro para transporte de materiais (diversos) característica física especificação tipo cuba/ UND
mín 200l/polipropileno

1

1

14

Central de nebulização - tipo / n° de saídas
compressor /4 saídas, potência mínimo de 1/4 UND
de hp

15

Computador
(desktop
–
básico)
especificação mínima: que esteja em linha de
produção
pelo
fabricante;
computador
desktop com processador no mínimo intel
core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um)
disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de
08 (oito ) gigabytes, em 02 (dois) módulos
idêntico s de 04 (quatro) gigabytes cada, do UND
tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior,
operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, micro
atx, btx ou micro btx, conforme padrões
estabelecidos
e
divulgados
no
sítio
www.formfactors.org,organismo que define os
padrões existentes; possuir pelo menos 01

1

1

1

1

3

3
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(um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de
chassis, com acionador instalado no gabinete;
o adapatador de vídeo integrado deverá ser
no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória,
possuir suporte ao micro soft directx 10.1 o u
superior, suportar monitor estendido, possuir
no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo
pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi,
display port ou dvi; unidade combinada de
gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado
usb, abnt2, 107 teclas (com fio ) e mouse usb,
800 dpi, 2 botões, scroll (co m fio ); monitor de
led 19 polegadas (widescreen 16:9);
interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão
ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional
windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e
que suporte toda a configuração exigida no
item; gabinete e periféricos deverão funcionar
na vertical ou horizontal; todo
os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado,
mouse e monitor) devem possuir gradações
neutras das cores branca, preta ou cinza, e
manter o mesmo padrão de cor; todos os
componentes do produto deverão ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento;
garantia de 12 meses.
16

Comadre - capacidade de 2,1 l até 3,5 l,
UND
material de confecção aço inoxidável

2

17

Compressor odontológico - capacidade
reservatório / potência / consumo 30 a 39 l/1 a UND
1,5hp/6 a 7 pés isento de óleo sim

1

2

4

1

Página 31 de 41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
Tel. (91) 3764–1117 / site: www.pmssbv.pa.gov.br

____________________________________________________________________

18

Computador
portátil
(notebook)
especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; computador portátil
(noteboo k) com processador no mínimo intel
core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco
rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação
7.200 rpm; unidade combinada de gravação
de disco ótico cd, dvd rom; memória ram de
08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos
idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do
tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela
lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen,
suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado
deverá conter todos os caracteres da língua
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado padrão abnt2;
mouse touchpad com 02 (dois) botões UND
integrados; mouse óptico com conexão usb e
botão de rolagem (scroll); interfaces de rede
10/ 100/ 1000 conector rj-45 fêmea e wifi
padrão
ieee
802.11a/b/g/n;
sistema
operacional windows 10 pro (64 bits); bateria
recarregável do tipo íon de lítion com no
mínimo 06 (seis) células; fonte externa
automática compatível com o item; possuir
interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou
display porte 01 (uma) vga, leitor de cartão ;
webcam
fullhd
(1080p);
deverá
vir
acompanhado de maleta do tipo acolchoada
para transporte e acondicionamento do
equipamento ; o equipamento deverá ser
novo,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.

19

Esfigmomanômetro adulto - característica
física especificação: material de confecção UND
tecido em algodão braçadeira/ fecho velcro

20

21

1

1

1

3

2

3

Esfigmomanômetro infantil - material de
confecção tecido em algodãoBraçadeira/
fecho velcro

2

2

Estetoscópio adulto - característica física UND
especificação: tipo duplo, ausculador aço

2

2

1
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inoxidável

22

Estetoscópio infantil - característica física
especificação: tipo duplo, ausculador aço
inoxidável

23

Fotopolimerizador
de
fotopolimerizador de resinas

24

Geladeira/ refrigerador - capacidade de 250 a
UND
299 l

25

Impressora laser (comum) - especificação
mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; impressora laser com padrão de
cor monocromático; resolução mínima de
1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas
por minuto ppm; suportar tamanho de papel
a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada
UND
de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000
páginas;
interface
usb;
permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e
verso automático; o produto deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento
garantia de 12 meses.

1

26

Jato
de
bicarbonato
base
estabilidade/filtro de ar com drenagem

UND

1

1

27

Longarina - assento / encosto polipropileno,
UND
número de assento s 03 lugares

14

14

28

Mesa de escritório - característica física
especificação: material de confecção madeira/
UND
mdp/ mdf/ similar, composição simples,
divisões 02

29

Mesa de reunião - característica física
especificação: material de confecção madeira/
UND
mdp/ mdf/ similar, tipo redonda de 1,20 m x
1,20 m

30

Mesa para computador - característica física
especificação: material de confecção madeira/ UND
mdp/ mdf/ similar, divisões de 03 a 04

resinas

-

para

2

UND

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

4

1

1

3

1

1

2
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gavetas, base madeira/ mdp/ mdf/ similar
suporte para cpu possui, suporte para teclado
possui, suporte para impressora possui
31

Mesa para impressora - estrutura aço / ferro
UND
pintado, tampo madeira/ mdp/ mdf/ similar

1

32

Nebulizador portátil - tipo ultrassônico,
UND
número de saídas simultâneas 01

1

33

Negatoscópio - tipo lâmpada fluorescente/ 2
UND
corpos

1

34

Suporte de soro - característica física
especificação: material de confecção aço UND
inoxidável tipo pedestal altura regulável

35

Ultrassom odontológico - jato de bicarbonato
integrado possui, caneta / transdutor do ultraUND
somautoclavável possui - modo de operação
digital

1

1

36

Veículo de passeio - transporte de equipe (5
pessoas, 0 km ),
tipo de combustível
bicombustivel,
portas
04
portas,
ar
condicionado possui, trio elétrico (trava, vidro,
alarme) não possui, capacidade 05 lugares, UND
freios abs e airbag duplo possui, câmbio
manual, motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção
hidráulica / elétrica, distância entre eixos
miníma de 2.370 mm

1

1

37

Ventilador de teto/ parede - composição 03
UND
pás tipo teto

1

1

3
1

1

2

1

3

1

3
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN.º 000/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA,de CNPJ sob nº
05.105.143/0001-81, ente federativo com sede na Praça da Matriz, n° 01 – São Sebastião
da Boa Vista – Pará, CEP: 68.820, de direito público neste ato representado por seu
Prefeito Constitucional, JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade nº 00000- SSP/PA e do CPF/MF nº 000.000.000-,00, residente
e domiciliado na Rua do XXXXX– São Sebastião da Boa Vista – Pará, CEP: 68.820-000,
e-mail: prefeitura.ssbv@hotmail.com,doravante designada por CONTRATANTE, e do
outro, como CONTRATADO, a XXXXXXXX, inscrito no CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00,
com sede na avenida XXXXX, nº 000 – Bairro – xxxx(PA), Cep: 66.000-000, e-mail:, neste
ato representado por seu sócio administrador, Sr. xxxxxx, brasileiro, casado, inscrito na
Registro Geral sob nº 000000 e inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e
domiciliado na rua Av. xxxxxx, nº 0000, – Bairro – Cidade – Pará, CEP: 60.000-000,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200.....,
processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1.

DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de
Material Permanente, destinado as Secretaria Municipal de Saúde, especificado(s)
noTermo de Referência, anexo do edital de Pregãonº ........../2017, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Item Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
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do
TR
Especifica
ção
X

Marca

Modelo

Unidade Quantidad Valor Prazo
e
Um garanti
(se exigida (se exigido no
a ou
no edital)
edital)
validad
e

3.

VALIDADE DA ATA

3.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, podendo ser prorrogada atendendo o art. 12 do Decreto
nº 7.892/13.

4.

REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1.

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.
4.2. 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).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. 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
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
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4.6. 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.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.9. 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:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. 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 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
Prefeito Municipal
Contratante

São Sebastião da Boa Vista (PA),00 de xxxx de 2017
xxxxxxxxx
Contratada
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/2017
– PMSSBV, CELEBRADA ENTRE A
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA
BOA VISTA E A EMPRESAxxxxxxxxxxxxx,
TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA
FORMA ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA,de CNPJ sob nº
05.105.143/0001-81, ente federativo com sede na Praça da Matriz, n° 01 – São Sebastião
da Boa Vista – Pará, CEP: 68.820, de direito público neste ato representado por seu
Prefeito Constitucional, JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade nº 00000- SSP/PA e do CPF/MF nº 000.000.000-,00, residente
e domiciliado na Rua do XXXXX– São Sebastião da Boa Vista – Pará, CEP: 68.820-000,
e-mail: prefeitura.ssbv@hotmail.com,doravante designada por CONTRATANTE, e do
outro, como CONTRATADO, a XXXXXXXX, inscrito no CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00,
com sede na avenida XXXXX, nº 000 – Bairro – xxxx(PA), Cep: 66.000-000, e-mail:, neste
ato representado por seu sócio administrador, Sr. xxxxxx, brasileiro, casado, inscrito na
Registro Geral sob nº 000000 e inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e
domiciliado na rua Av. xxxxxx, nº 0000, – Bairro – Cidade – Pará, CEP: 60.000-000,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200.....,
processo administrativo n.º ........, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Registro
de Preços, tendo em vista o que consta no Processo nº 20170000 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013e suas alterações, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 000/2017, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.
1.2.
1.3.

O objeto do presente instrumento é Aquisição de Material Permanente, destinado
as Secretaria Municipal de Saúde, que será fornecido nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Objeto da contratação:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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2.1.
2.2.
2.3.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início
na data de 00/00/2017 e encerramento em 00/00/2018
A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$00,00 (xxxxxxxxxxxxxxx)
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, 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.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos dofornecimento efetivamente
prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2014
na classificação abaixo:
4.2. Exercício financeiro: 2017
3 - Fundo de Saúde São Sebastião da Boa Vista
03.01 – Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista
10.301.0012.2.069.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família;
10.302.0013.2.076.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade;
10.122.0012.2.061.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
44.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital.
CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE
6.1.
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da
proposta, pela variação domenor índice acumulado ao ano.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA SÉTIMA
FISCALIZAÇÃO

–

REGIME

DE

FORNECIMENTO

DOS

PRODUTOS

E
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7.1.

O regime de execução de fornecimento do produto pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. 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 da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.7. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Página 40 de 41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Palácio do Executivo – Praça da Matriz, nº 01 – Centro - Cep 68820–000
São Sebastião da Boa Vista - Marajó/PA
Tel. (91) 3764–1117 / site: www.pmssbv.pa.gov.br

____________________________________________________________________

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO
13.1. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

São Sebastião da Boa Vista/PA, 00 de xxxxx de 2017

Prefeito Municipal

Empresa Vencedora

Contratante

Contratada
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