ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ:
05.854.633/0001-80

EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2022-019-PE
Processo Administrativo n° 9-2022-019-PE
COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, CNPJ. nº 05.854.633/0001-80, através da Secretaria Municipal de Saúde,
por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 005/2022-GP de 04 de janeiro de 2022, levam ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, Lei
Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço (por item), modo de
disputa “aberto”, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Jacundá, por meio do setor de licitações, sediado (a) Rua Pinto Silva
s/n Centro Administrativo – Jacundá - Pará, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e Decreto Federal nº. 10.024/2019 (art. 23 e 24), subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93, COM ITEM
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) E PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme as disposições do
art. 48, I, Lei Complementar nº. 123/2006, e as exigências estabelecidas neste Edital.
OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de atenção especializada em saúde
conforme proposta nº11528.843000/1200-10, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.0002.1.042 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalares.
Categoria Econômica: 44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Categoria Econômica: 44.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e
hospitalar.
Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos).
Data de Publicação: 17/05/2022 16:00
Início das Propostas:17/05/2022 16:00
Limite para Impugnação:24/05/2022 23:59
Limite para Esclarecimentos:24/05/2022 23:59
Limite p/ Recebimento de Propostas:27/05/2022 07:59
Abertura das Propostas:27/05/2022 08:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas
www.portaldecompraspublicas.com.br.

exclusivamente

IRAILDE GONCALVES
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por

meio

eletrônico

no

endereço:

Assinado de forma digital por
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Irailde Gonçalves Bizarrias
Secretária Municipal de Saúde – SEMUS
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MINUTA DO DITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo (a) Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie. Em conformidade com as disposições deste edital e respectivos anexos e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e
autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade superior e propor a homologação.
O
Edital
estará
disponível
gratuitamente
www.portaldecompraspublicas.com.br.
1.

na

página

e

no

endereço

eletrônico

DO OBJETO:

1.1.
Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de atenção especializada sem saúde
conforme proposta nº11528.843000/1200-10, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital.
2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1.
O Valor estimado desta licitação é de R$ 299.983,00 (Duzentos e noventa e nove mil e novecentos e
oitenta e três reais).
2.2.
As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados
no orçamento.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.0002.1.042 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalares.
Categoria Econômica: 44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Categoria Econômica: 44.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e
hospitalar.
Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos)
3.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1.
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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3.2.
A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas.
3.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.
3.5.
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, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.6.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.7.
A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
3.8.
As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
3.9.
Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela proponente.
3.10.
A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e, que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas e que tem pleno
conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos
termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19, e que estiverem previamente credenciadas perante o
sistema
eletrônico
provido
pelo
Portal
de
Compras
Públicas,
por
meio
do
sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br.
4.1.1. Que estejam cadastradas conforme regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e
dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
4.1.2. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão
participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 12, deste edital.
4.2.
A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará
na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
4.3.
Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela
decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:
4.3.1.

Pessoas físicas não empresárias;

4.3.2.

Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Jacundá - PA;

4.3.3.

O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.
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4.3.4.

As sociedades empresárias:

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);
4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ e no Município de Jacundá – PA;
4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência,
ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste
serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Município de Jacundá – PA, em
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou
contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos
equivalentes;
4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país;
4.4.

O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

4.5.
As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s)
item(s).
4.6.
Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade
administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais
registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
5.

DO CREDENCIAMENTO:

5.1.
Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se
informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta
utilização.
5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na
página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do
Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br.
5.3.
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.
5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema da Prefeitura
Municipal de Jacundá – PA, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.4.
O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas 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.
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5.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
5.6.
O Pregão será conduzido pelo a Prefeitura Municipal de Jacundá - PA com apoio técnico e operacional do
Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.
6.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:

6.1.
Neste certame, aplica-se o direito de preferência previsto no Decreto Municipal nº 29/2021, que
regulamenta o art. 33 da Lei Municipal nº 2.486/2010, em consonância com art. 5º do Decreto nº 8.538/2015,
alterado pelo Decreto nº 10.273/2020, e com o §3º do art. 48 da Lei Complementar 123 / 2006, alterada pela Lei
Complementar 147/20214.
7.

DO ENVIO DA PROPOSTA:

7.1.
Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto
ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-seá automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para
a execução do objeto desta licitação.
7.2.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

7.3.
O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.3.1.

Valor unitário e total para cada item (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.3.2.

Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

7.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
7.4.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência
entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.
7.5.
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.
7.6.
O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua
apresentação.
7.7.
O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as
seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:
7.7.1. Declaração de 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, quando for o caso;
7.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte;
7.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
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7.8.
As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser
confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e
somente após requisição do Pregoeiro.
7.9.
Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a
licitante às sanções previstas no item 17 deste Edital.
8.

DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

8.1.
A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
8.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito
após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital.
8.4.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
8.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.6.
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.
8.7.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
8.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo
pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de
Compras Públicas).
8.7.2.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.8.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
8.10.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.11.
Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve
erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
8.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais
de 85%.
8.12.
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.
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8.13.
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 do certame, publicada no Portal de Compras
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua
reabertura.
8.14.
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.
8.15.
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.
9.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA:

9.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
9.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1.
Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
10.2.
O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com
o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena
de desclassificação.
10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido.
10.2.2. A proposta deve conter:
a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio
eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência
(Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências
contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência;
e) O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses, lembrando que este para não é uma
regra pois será avaliado caso a caso, contados do recebimento definitivo do objeto;
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos (conforme preconiza art. 6º da Lei
10.520/2002), contados da data prevista para abertura da licitação;
g) Prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias corridos, contados da “da ordem de compra”.
h) Declaração de que entregará os itens e objetos comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão
aceitos itens e objetos recondicionados, reformados ou remanufaturados;
i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
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10.3.
O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de
comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e
prazo definidos no item 10.2.
10.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam
comprovadas as características do objeto ofertado;
OBSERVAÇÃO: a proposta vencedora deverá esta identificada como proposta READEQUADA ou REAJUSTADA).
Afim de organização e padronização dos procedimentos licitatórios denominados pregão eletrônico e também os
trabalhos da equipe de apoio do pregoeiro, o licitante que não o fizer estará sujeito a não ter sua proposta
readequada ou reajustada aceita.
10.4.
O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no
subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.
10.5.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo
e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração
representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.
10.6.
Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando
apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de
Referência.
10.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver
oferta inferior ao preço máximo fixado.
10.7.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.
10.8.
O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para
averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I
ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item
10.2.
10.9.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os
procedimentos previstos nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada. e 9.
10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a
disciplina estabelecida no item Erro! Fonte de referência não encontrada. deste edital, se for o caso.
10.12. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos
e Formação de Preços, a ser confeccionada pelo licitante em relação à sua proposta final, em papel timbrado, com
todos os dados do pregão em tela, assinada e datada pelo representante legal da licitante.
10.13. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
11.

DA AMOSTRA:

13.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os itens
ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência que segue
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como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do (s) bem(ns), sem prejuízo da aplicação de sanções
administrativas.
12.

DA HABILITAÇÃO:

12.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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:
12.1.1. Conforme regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.;
12.1.2. Consulta consolidada ao TCU pessoa jurídica https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;
12.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, por força dos artigos 3º1 e 122 da
Lei n° 8.429, de 1992, alterada pela Lei nº 14.230, de 2021 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.
12.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de
participação.
12.2.
O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF e que estejam devidamente atualizadas, não estarão
obrigadas a encaminhar os documentos dos (itens 12.3):
1

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021).
2

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais
comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao
valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de
multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
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12.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF ou acusar como situação do fornecedor algum documento
com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.
12.3.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista,
Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
12.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de
empresário individual;
II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
- CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade
empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;
VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
VII –Ata de fundação da cooperativa 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;
12.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
12.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante;
IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a
apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
12.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.
12.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.
12.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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I – 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;
a) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
b) 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;
c) 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
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC =

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =

d) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar resultado superior a 1(um) para os índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC);
e) A licitante deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou
item pertinente do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.
II – Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da
abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
12.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I – Comprovação de aptidão para o fornecimento, em características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da presente licitação, observando-se
que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo
empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ, número do processo licitatório,
número do contrato, ou ainda se não tiver contrato que coloque o número do empenho, ou número da ordem de
compra que se originou esse atestado, endereço completo do emitente, telefone do emitente, cargo ou função de
quem assinou o Atestado ou Declaração; Descrição e quantitativo do material fornecido ou serviço prestado,
período de fornecimento, data de emissão;
II - Os atestados deverão referir-se ao fornecimento no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
III - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, se necessário cópia do contrato e/ou nota fiscal emitidos
pelo contratante, endereço atual da contratante e local específico para o qual foram fornecidos os itens (exemplo:
Prefeitura xx – setor de compras).
12.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
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12.3.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital).
12.4.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs

12.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômicofinanceira e técnica, sob pena de inabilitação.
12.4.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
12.4.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
12.4.3. 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 ou
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização.
12.4.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.4.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultado Prefeitura Municipal de Jacundá, através da Secretaria Municipal
de Saúde convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame.
12.4.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
12.5.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

12.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até
02 (duas) horas, exclusivamente por meio do por meio de campo próprio do Sistema.
12.5.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos
em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao
local do domicílio ou sede do interessado.
OBSERVAÇÕES:
a) Colocar apenas documentos exigidos no edital na ordem sequencial, sob pena de não serem analisados
pelo pregoeiro e equipe de apoio, portanto, o licitante que por acaso enviar documento além do
exigido neste edital poderá sofrer algumas penalidades, pois esse excesso de documentos, não
solicitados ou exigidos em lei, causa atraso, na análise, prejudicando a celeridade do processo.
b) Numerar os documentos na ordem do edital, que poderá ser realizado manualmente ou por carimbo
numerador, documentos sem numeração não serão analisados pelo pregoeiro e equipe de apoio.
12.5.3. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão
expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto
a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá ter sida expedida nos
últimos 30 (trinta) dias.
12.5.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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12.5.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a
documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando
sujeito às penalidades previstas neste Edital.
12.5.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.
12.5.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
12.5.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro,
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta
que melhor atenda a este edital.
12.5.9.

Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

13.

DOS RECURSOS:

13.1.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.
13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao
endereço localizado a Rua Pinto Silva s/n Centro Cidade Jacundá, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00.
13.2.
Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso
no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não
serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas
por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc).
13.3.
Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou,
neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informando a autoridade superior ao pregoeiro, com competência
para decidir recursos) para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.4.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital (item 13.1.3).
13.6.
Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.
14.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

14.1.
O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, a autoridade superior ao
pregoeiro, com competência para decidir recursos.
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14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

15.1.
Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato
ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente.
15.2.
O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº
8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de
instrumento equivalente.
15.3.
O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, sendo o mesmo convocado através de e-mail.
15.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez
por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Jacundá, através da
Secretária Municipal de Saúde.
15.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, a Prefeitura Municipal de
Jacundá, através da Secretária Municipal de Saúde poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu
recebimento.
15.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.
15.4.
Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.5.
O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável na ocorrência
de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993.
15.6.
Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou instrumento
equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados:
I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;
II – critérios para o recebimento do objeto;
III – prazos e condições de pagamento;
IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível;
V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais
antecipações de pagamentos.
15.7.
O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela
licitante vencedora.
15.8.
Será designada a Fiscal (DÉBORA MEIRELES QUARESMA) para o contrato, que desempenhará as
atribuições previstas em lei.
15.9.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

15.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência,
Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VI, ou instrumento
equivalente.

Página 14 de 34
Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá
e-mail: cpljacunda@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ:
05.854.633/0001-80

16.

DA FISCALIZAÇÃO:

16.1.
Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de
acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo
VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.
17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

17.1.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a
Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Jacundá – PA, e União, conforme o
artigo 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais.
17.2.
A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº
8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente
17.3.
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.
17.4.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento
de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.
17.5.
Pela inexecução total ou parcial do contrato, com a Prefeitura Municipal de Jacundá – PA, garantida a
prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou dispostas em
instrumento equivalente.
17.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666/1993, e sus alterações.
17.7.
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 Prefeitura Municipal de Jacundá, através da
Secretaria Municipal de Saúde, observado o princípio da proporcionalidade.
17.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1.
A Prefeitura Municipal de Jacundá – PA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
18.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
18.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
18.2.
É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
18.3.
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 da Prefeitura Municipal de Jacundá –
PA.
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18.4.
O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
18.5.
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.
18.6.
A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação
poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.
18.7.
A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da
licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.
18.8.
O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
18.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
18.9.
O foro da cidade de Jacundá comarca da qual o Município de Jacundá – PA, é termo judiciário, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.
18.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço
eletrônico mencionado neste Edital, ou através www.portaldecompraspublicas.com.br.
18.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do Prefeitura
Municipal de Jacundá – PA, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.
18.12.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

19.

ANEXOS:

19.1.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.1.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

19.1.2.

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

19.1.3.

ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;

19.1.4.

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;

19.1.5.

ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

19.1.6.

ANEXO VI – Minuta de Contrato.
Jacundá, ___ de _________ de 2022.

ITONIR APARECIDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Página 16 de 34
Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá
e-mail: cpljacunda@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ:
05.854.633/0001-80

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, MATERIAIS / EQUIPAMENTOS
1. OBJETO/ESPECIFICAÇÃO
O presente Termo de Referência contempla a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, que serão
adquiridos através de Emenda Parlamentar sob Proposta nº 11528.843000/1200-10, a aquisição atenderá à
Secretaria Municipal de Saúde com objeto direcionado a suprir necessidade do Hospital Municipal de Jacundá e
demandas ambulatoriais.
ITEM

0001

PRODUTO

QUANT

VALOR DE
REFERÊNCIA

VALOR TOTAL

DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO;
Especificação:
Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO
RCP/ACESSÓRIO(S)50
A
250
CHOQUES/
POSSUIR
1
PAR
ELETRODOS - micropocessado,
adaptável através de eletrodos
adesivos descartáveis adulto e
infantil - tecnologia de onda
bifásica em conformidade com o
GUIDELINE AHA 2015, possibilidade
de
atualizações
de
futuros
protocolos. - sistema automático de
avaliação de ECG: que detecta
complexos QRS e identifica
arritmias malignas que necessitam1 UN
de desfibrilação automática análise de impedância torácica, idioma:
português.
-proteção:
líquidos e partes sólidas - IP 56. DISPLAY COLORIDO -botão de
choque luminoso com alerta de
disparo. -gabinete ABS à prova de
fogo, isolado eletricamente. Alça
para transporte integrada. - tempo
de carga: até 05 segundos para 200
joules (Podendo ser alterado
previamente).
bateria
recarregável,
- capacidade: até 10 horas de
monitoramento ou até 250
choques.- modo de operação não

CRITÉRIO
PARTICIPAÇÃO

Exclusivo
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contínuo: ciclo de operação: ON
máx. - carga capacitor: 6 segundos
off intervalo min. Entre os
disparos: 30 segundos.- entrada:
100v-240v. - gravação de dados
(2gb) - possuir REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE - NORMAS
TÉCNICAS: ABNT NBR, INMETRO
dimensão: 295 x 225 x 155 mm
peso: 2kg, com bateria.
BOMBA DE INFUSÃO;
Especificação:

0002

Bomba de Infusão com KVO,
ALARMES, PROGRAMAÇÃO DA
INFUSÃO, BOLUS, BATERIA,
EQUIPO UNIVERSAL, Modo de
operação: Contínuo , Fonte de
energia interna e externa: com
um adaptador de energia
externo, sendo mais seguro e
mais portátil Adaptador de
energia: entrada A.C. 100V240V~ 50-60Hz – saída D.C.
15V- 2A Tensão de entrada para
a bomba de infusão: D.C.: 15 V
Potência:
<20VA
Alta
capacidade de bateria: a bateria
de lítio interna recarregáveis
de alta capacidade pode
suportar a operação normal por 1 UN
7
horas
Microcontrolador
STM32
altamente
seguro:
projetado com CPU dupla.
OPERADOR: pode usar a tela de
toque da MI 23 para definir
parâmetros, mesmo com o uso de
luvas, Também ter disponível um
teclado para garantir a usabilidade
em diferentes cenários de uso de
Instalação rápida. Defina a taxa
de fluxo de infusão, defina VTBI 1 a
9999ml，Com a resolução de 1ml e
exiba dados em tempo real , 0,1 –
1-800ml/h (Com a resolução de
1ml/h) Precisão da taxa de fluxo
(desempenho essencial): ± 5%
Exiba o volume já infundido;
Purgar/BOLUS Taxa de purga:
1ml/h～800ml/h ajustável ±20% ;

Exclusivo
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0003

Alarmes: presença de ar/bolhas no
equipo, tubo bloqueado, porta
aberta,
conjunto
equipo
incompatível com a bomba, bateria
fraca, falha no equipamento,
operação anormal, conecte em
uma fonte de energia; Alarme de
oclusão (pressão) (desempenho
essencial):
Máximo: 100kPa
±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa
Altere automaticamente a taxa de
fluxo para KVO após o alarme de
infusão concluída; Manter a Veia
Aberta (KVO) “Taxa de fluxo 10ml/h
Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa
de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO =
1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa
de KVO = Taxa de fluxo” Mecanismo
de Operação: Peristáltico Linear
Teclado: de membrana Idioma:
Português / Brasileiro. Detector de
bolhas
de
ar:
Detecção
ultrassônica com sensibilidade ≥
25 µL com ± 5%. Nível de
oclusão: 225mmHg ~ 975mmHg,
com 11 níveis disponíveis. Temperatura: 05 ℃ a 40 ℃ Umidade relativa do ar: 20 a 90%
Pressão atmosférica: 86,0 kPa106,0
kPa.
Silenciar
temporariamente o som do alarme
e temporizador para recuperar o
som do alarme; Exiba o volume a
ser administrativo (VTBI); Limpe os
dados de VTBI; Suporte a várias
marcas de conjuntos de infusão;
Bateria interna; Adaptador DC
externa; Conectividade sem fio
WiFi. Cabo de força, Sensor de
gotas, Manual de instruções em
português/brasileiro
Certificado
ABNT e registro ANVISA. Garantia
de mínima de 01 ano.
SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA
FLEXÍVEL;
Especificação:
Sistema de Vídeo Endoscopia
Flexível,
composto
por
01
processadora de imagens, 01 fonte

1 UN

Ampla
concorrência
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de luz, 01 monitor, 01 Vídeo
Gastroscópio,
01
Video
Colonoscópio
e
acessórios.
Processadora de Imagens: Central
de processamento de vídeo de Alta
Definição (HD), que possua
magnificação, Wide Screen e
sistema de captura de imagens
(através de pendrive, cartão de
memória ou computador). Com
balanço de branco, ajuste de
vermelho e azul independentes,
seleção de nitidez de imagem,
enhancement e com sistema de
shutter manual ou automático.
Com sistema de congelamento de
imagens, controle automático de
ganho e possibilidade de inserção
de dados do paciente e do médico,
data e hora do exame. Com saída
de
vídeo
composto,
vídeo
componente e digital: NTSC; Y/C;
RGB, DVI ou SDI. Fonte de
iluminação LED ou Xênon com
potência compatível mínima de 150
W, com sistema de iluminação de
emergência (caso a fonte de
iluminação seja Xênon) e ajuste
manual e automático do nível de
intensidade
de
iluminação.
Monitor: Colorido; Tela de cristal
líquido de matriz ativa com
tamanho mínimo de 19 polegadas,
com resolução de mínima de 1280
x 1024 pixels e com entrada de
vídeo composto, vídeo componente
e digital compatíveis com a
processadora: NTSC; Y/C; RGB.
Seleção de temperatura de cor,
com ajuste de brilho, cor e
contraste.
Videogastroscópio
eletrônico flexível com CCD ou
CMOS Colorido, com sistema ótico
com campo de visão frontal,
ângulo
de
visão
de
aproximadamente140
graus,
profundidade aproximada de 3 a
100 mm, com capacidades de
angulação de aproximadamente
210 graus para cima, 90 graus para
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baixo e 100 graus para direita e
para esquerda. Tubo de inserção
com diâmetro externo aproximado
de 9,2 mm, diâmetro distal de
aproximadamente de 9,2 mm e
diâmetro aproximado do canal de
trabalho de 2,8 mm. Comprimento
de trabalho de aproximadamente
1.050mm e comprimento total de
aproximadamente
1350
mm.
Esterilizável por processo de baixa
temperatura. Vídeocolonoscópio
eletrônico flexível com CCD ou
CMOS Colorido, sistema ótico com
campo de visão frontal, ângulo de
visão de aproximadamente 140
graus,
com
profundidade
aproximada de 3 a 100 mm, tubo de
inserção com diâmetro externo
aproximado de 12,8 mm, ponta
distal com diâmetro aproximado
de 12,8 mm e canal para
instrumentos
com
diâmetro
interno aproximado de 3,8 mm.
Comprimento
de
trabalho
aproximado
de
1600
mm,
comprimento
total
de
aproximadamente
1990mm.
Controle de angulação mínima do
tubo
de
inserção
de
aproximadamente 180 graus para
cima
e
para
baixo
e
aproximadamente 160 graus para
direita
e
para
esquerda.
Esterilizável por processo de baixa
temperatura. Acessórios: 01 carro
de transporte que comporte de
maneira adequada o sistema
completo, 01 no-break que garanta
10 minutos de operação para o
sistema em caso de falta de
energia elétrica, cabos de conexão
para o sistema, maletas para
transporte, sendo 01 para o
Gastroscópio e 01 para o
Colonoscópio, pinças para biópsia
fenestradas, sendo 04 para o
Gastroscópio e 04 para o
Colonoscópio, conjuntos completos
para limpeza e desinfecção e
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0004

demais acessórios necessários
para
garantir
o
perfeito
funcionamento do equipamento.
ELETROENCEFALÓGRAFO;
Especificação: - Amplificador de no
mínimo 19 canais monopolares
para EEG, 3 canais bipolares para
ECG, EEG e sensores. Conversão
A/D de no mínimo 12 bits. Filtros
passa-alta
e
passa-baixa
configuráveis com processamento
digital de sinais. Sensibilidade: 1 a
2000 µV para canais de EEG e
sensores. Faixa de frequência: 0,01
Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor
que 0,4 µVrms. Impedância de
entrada: >100 Mohm. Rejeição de
modo comum: maior de 100 dB.
Frequência de amostragem de no
mínimo 200 Hz por canal. Filtro
notch
digital
ajustado
na
frequência de 60 Hz com
atenuação mínima de 40 dB. Filtro
para
baixas
frequências
selecionável de forma individual
para cada canal. Filtro para altas1 UN
frequências. Deve acompanhar o
amplificador
os
seguintes
acessórios: fonte de alimentação
(se houver) e cabos, 1 jogo de
eletrodos com no mínimo 25
unidades, pasta eletrocondutora
para EEG digital, software para
análise e interpretação de
resultados para EEG digital e
mapeamento cerebral, estimulador
visual, auditivo e fone de ouvido
(foto e áudio estimuladores).
Deverá ser fornecido computador
com sistema operacional no
mínimo Windows 8, com licença do
sistema operacional do PC e no
mínimo
Office
2013,
com
processador Pentium Core 2Duo ou
superior, 2GHz ou superior e
monitor colorido LCD de no mínimo
15 polegadas, placa de rede.
Impressora jato de tinta ou laser.

Exclusivo

VALOR TOTAL:
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1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 31.12.2022, contado da assinatura do contrato, prorrogável na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
2- JUSTIFICATIVA
2.2

Em execução do recurso do FNS que destinou-nos financiamento através de emenda parlamentar sob

Proposta nº 11528.843000/1200-10, sendo a aquisição dos objetos para atender à Secretaria Municipal de Saúde,
direcionados a suprir necessidade do Hospital Municipal de Jacundá e demandas ambulatoriais.
Considerando que a rede pública deve ser agente capaz de realizar inclusão social através da promoção da
equidade, universalidade do acesso, integralidade da assistência, visando a implementação do SUS em sua
plenitude e que prima para que seja realizada a justiça social. O município cadastrou proposta, para investir numa
estrutura adequada no HMJ para as salas de atendimento, tendo em vista, a alta demanda de internações e
solicitações dos exames realizados através dos equipamentos pleiteados.
Considerando que o município não possui tais aparelhos/equipamentos, esta aquisição tem como motivação a
atual necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá-PA, em adquirir instrumentos para a linha de
cuidado e as vantagens da oferta dos exames na unidade municipal são de grande relevância para cumprirmos
com a proposta do SUS, visto que os pacientes receberão o resultado no mesmo dia, acabará com as filas de
espera, não será preciso o deslocamento até os centros de referência para realizar exames de endoscopia e EEG.
Assim não haverá custos com transporte, poderemos atender os pacientes acamados, permitirá uma resposta
rápida de avaliação do AVC, diminuindo as chances de morte e sequelas graves.
Engendrarmos esforços para construção de um sistema que garanta os benefícios aos munícipes, por meios
que visam ofertar serviços de qualidade.
3 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
DO FORNECIMENTO E/OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1 O prazo de entrega dos bens/itens são de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da ordem de
compras emitida pela Secretaria de Saúde;
3.2. As entregas dos produtos licitados deverão ser realizadas à secretaria M. de Saúde;
3.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) 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.
3.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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3.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das condições que se apresenta, qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.7. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da CONTRATANTE em
contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas estabelecidas
no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo
ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa.
3.8. Todos os produtos fornecidos deverão ser novos, sem uso e de primeira linha, com ótima qualidade,
caso contrário serão devolvidos.
4. LOCAL DE ENTREGA
O local de entrega dos materiais será na R: Alacid Nunes n° 883 – Centro Jacundá CEP 68590- 000, nos
horários de atendimentos: segunda a sexta das 08:00hs às 17:00hs.
Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste
Edital e na proposta comercial apresentada, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que
terceiros o tenham adulterado ou fornecido o mesmo fora dos padrões exigidos;
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação;
5. GARANTIA TÉCNICA
O prazo legal de garantia técnica será de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de produtos
duráveis (art. 26, I e II do CDC). Deverá ser acrescido ao prazo da garantia legal, a garantia contratual de 640
dias.
a)
Oferecer garantia contra defeito pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, contados a partir da efetiva
entrega; reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o material em que se verifique danos
em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição do mesmo, no prazo máximo de 03
(três) dias, contados da notificação;
b) Havendo nos objetos citados neste termo, qualquer especificação que os direcione para determinada
marca, serão aceitos similares de igual ou superior desempenho. Esta verificação será feita no momento da
analise dos catálogos dos produtos, conforme em sub item 5.c;
c) Para todos os produtos deste edital será exigido da empresa vencedora do certame o envio de catálogos
dos produtos. Estes catálogos deverão ser do fabricante do produto. Nos catálogos deverão aparecer de
forma clara e objetiva as especificações técnicas dos produtos ou dos componentes do equipamento. Os
mesmos poderão ser enviados por fax, por e-mail ou via correio. Somente após o recebimento e analise
destes catálogos é que o produto será adjudicado à empresa vencedora do certame. Caso a empresa não
envie os catálogos no período estipulado, poderá a mesma ser desclassificada face a ausência de
informações sobre o produto.
d) Também poderá ser solicitado da empresa vencedora do certame a apresentação de amostras dos
produtos ofertados, quando forem estas necessárias para completa avaliação do produto.
Página 24 de 34
Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá
e-mail: cpljacunda@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ:
05.854.633/0001-80

e) Para todos os prazos de validade e de garantia dos objetos solicitados neste termo, serão considerados os
informados pelo fabricante dos produtos.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Deverá ser informado na proposta escrita:
-A marca;
-Prazo de garantia, conforme o termo de referência;
- O modelo;
Todas as características descritas pelas licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações
exigidas neste instrumento convocatório, devendo o produto ou componente ofertado ser claramente
descrito de forma visual e/ou escrita:
As características devem ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo
fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas.
Caso, durante a instalação do produto, seja observada alguma não conformidade, a Contratada deverá adotar
as medidas para a regularização do mesmo.
Todos os acessórios e partes que integram o modelo ofertado, bem como os itens exigidos para o conjunto,
devem ser listados e embalados em conjunto com cada equipamento.
Não serão aceitos volumes contendo apenas um tipo de acessório em quantidade para todos os
equipamentos pedidos.
A instalação, calibração e aferição do equipamento é de responsabilidade da Contratada, sem ônus para o
Contratante, estando inclusa a substituição do mesmo, se for o caso, independentemente do local da
instalação.
A instalação será de responsabilidade da Contratada, na presença de um preposto do contratante.
A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de
testes finais, ajustes e calibração que coloquem o equipamento em completo funcionamento.
7- JUSTIFICATIVA PARA DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
Sabendo que o objeto licitado possui natureza especial, cujo fornecimento exige adequação logística por
parte do licitante, bem como questões de aspecto regulatório, é essencial que o mesmo comprove que é
capaz de cumprir com a entrega do quantitativo colocado neste edital.
8 – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO ÓRGÃO/ENTIDADE
a) comunicar à empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos
equipamentos;
b) efetuar o pagamento à empresa até 30 (Trinta) dias após a entrega dos equipamentos, observada sua
aceitabilidade, através de crédito em conta corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF
do FGTS ou recibo.
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c) rejeitar, no todo ou em parte, o veículo que a empresa vencedora entregar fora das especificações do
Edital e da sua proposta comercial.
Obs: Os equipamentos ofertados neste certame deverão atender as características e especificações contidas
na panilha detalhada acima, sob pena de automática desclassificação da proposta.
9. PAGAMENTO
9.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao Fiscal do
Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa atestá-la e encaminhá-la
para o competente;
9.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver;
9.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento;
9.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela
indicada;
9.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a
partir de sua reapresentação;
9.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).
10 . CONTROLE E EXECUÇÃO
10.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações assumidas no contrato e na
sua proposta de preços.
10.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a prestação eficiente dos
serviços contratados.
10.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços.
10.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e requerer as correções
respectivas.
10.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais.
10.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual.
Jacundá-PA, ___ de _______ de 2022.
Irailde Gonçalves Bizarrias
Secretária Municipal Saúde
Portaria nº 004/2021-GP
Jacundá-PA
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ANEXO II
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)
_____________________de ____de ____
Prezados Senhores,
_____________(empresa), com sede na cidade de ___________________à Rua____________, n.º _______,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
número_________________,
neste
ato
representada
por
_________________________, portador do CPF n.º _________e R.G. n.º____________, abaixo assinado propõe à
Prefeitura Municipal de Jacundá – PA, os preços infra discriminados para Aquisição de equipamento e material
permanente para Unidade de atenção especializada sem saúde conforme proposta nº11528.843000/1200-10,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00__/2022-CPL:
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA UND

QTD

V. MÁXIMO ACEITÁVEL

V. TOTAL

1
2
TOTAL

R

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;
b) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do
contrato. A entrega será promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
c) O preço total da proposta é de R$ _____ (_____________)
____________________________________
Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
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ANEXO III

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no .........................,
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

............................................................
(representante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre
os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no
§4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO V
MODELO
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº
______________________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal
Sr(a).
_______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de
habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante.

____________________________ , _______ de ______________ de 20___.

_____________________________
Representante Legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS
CONTRATO
PARA
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CONFORME PROPOSTA Nº11528.843000/1200-10,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
E
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0__/2022

Pelo presente instrumento particular o Município de Jacundá, através da Secretaria Municipal de Saúde com sede
à Rua 07 de Setembro nº.40 Bairro: Centro, Cidade: Jacundá, inscrito no CNPJ sob nº 11.528.843/0001-81,
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Secretária, Irailde Gonçalves Bizarrias,
brasileira, casada, portadora do RG nº ...................e inscrito no CPF sob nº.................., residente e domiciliado
nesta cidade de Jacundá - PA e ................................... com sede à .......................................................... , ..................,
CNPJ nº ................................ e Inscr. Estadual doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por..............................................., portador do RG nº ............................. e inscrito no CPF sob nº
....................................................., residente e domiciliado em ............................................................... , tendo em
vista a homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 0__/2022, têm entre si justa e acordada celebração do
presente contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições:
1 - OBJETO
1.1 – Constitui objeto deste contrato o fornecimento de:
1.1.1 – Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de atenção especializada sem saúde
conforme proposta nº11528.843000/1200-10, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital.
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA UND

QTD

V. MÁXIMO ACEITÁVEL

V. TOTAL

1
2
TOTAL

R

2 - DA ENTREGA
2.1 - A entrega dos itens e objetos deste contrato deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da
data de assinatura deste instrumento, e será feita no Almoxarifado da Secretária Municipal de Saúde, situado na
Rua 07 de Setembro nº.40 Bairro: Centro, Cidade: Jacundá, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, em dias de
expediente normal, correndo por conta da contratada todas as despesas para o efetivo atendimento ao objeto
contratado, tais como embalagens, seguro, transporte, carga e descarga, licenciamento, emplacamento, tributos e
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

2.2 - A CONTRATADA será responsável pelo transporte dos itens e objetos até ao Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Jacundá.
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2.3 - A CONTRATADA será responsável pela entrega dos itens e objetos em perfeita estado de conservação.
2.4 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do produto com as especificações.

2.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, ao CONTRATANTE poderá:
a)

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1)

na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.

2.6 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da quantidade
e das especificações contratadas.

3 - DO VALOR
3.1 - O CONTRATANTE compromete-se a pagar à CONTRATADA a importância fixa e irreajustável de R$
.......................(..............) pelos itens e objetos, conforme preço final obtido no Pregão Eletrônico nº 0__/2022.

3.2

- O pagamento será, em comum acordo com administração municipal, sendo que a entrada será efetuado
em até 30 (trinta) dias corridos contados da data da entrega dos itens e objetos no Almoxarifado Municipal,
mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelos servidores da Secretaria de Almoxarifado e Controle Patrimonial.

3.3

- Caso a nota fiscal/fatura apresentar incorreções será devolvida à Contratada e seu vencimento ocorrerá
após a data de sua apresentação válida, na forma do item 3.2.

3.4

- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for
pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que o plano de recuperação judicial
está sendo cumprido.

3.5

- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas.

3.6

- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 3.4 e 3.5 assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo.
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3.7

- 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 pelo 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%.

4 - DAS MULTAS E PENALIDADES
4.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº
8.666/93, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

4.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega dos bens:
4.1.1.1

– Até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da obrigação por dia de

atraso;

4.1.1.2

– A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação.

4.1.2. Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação.
4.1.3. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da obrigação.
4.2. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento
delas não exime o contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a
acarretar à Administração.

5 - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA
1.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas hipóteses
previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização,
sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em processo administrativo regular.

1.2

- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

1.3 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais.

6 - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

Página 33 de 34
Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá
e-mail: cpljacunda@gmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ CNPJ:
05.854.633/0001-80

6.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.0002.1.042 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalares.
Categoria Econômica: 44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
Categoria Econômica: 44.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e
hospitalar.
Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos)
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 0__/2022, à proposta da CONTRATADA e às
Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.
8.2 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
observadas as condições de garantia constantes do subitem 8.3.

8.3 - O prazo da garantia dos itens e objetos será de ..........(.......), a contar da data da sua entrega no
Almoxarifado Municipal.

9 - FORO
9.1 - A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, responderá perante a outra, por
perdas e danos que forem apurados em liquidação. Se houver Procedimento Judicial, a parte faltosa, ainda
responderá pelo pagamento de custas e honorários do advogado contratado pela parte fiel.

9.2 - Fica eleito o Fórum da Comarca de Jacundá comarca da qual o Município de Jacundá – PA, é termo
judiciário, para dirimir divergências ou causas oriundas do presente contrato.
E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste contrato, digitado em 03 (três) vias de igual
teor, assina-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos
jurídicos.
Jacundá, ...... de ................. de 2022.
CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________
CPF:______________________

2.___________________________________
CPF:______________________
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