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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002 /2020-CEL/SEMSA/PMFG 
(PROCESSO nº 878/2019-SEMSA/PMFG) 

A Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes – SEMSA/PMFG (ÓRGÃO GERENCIADOR), por 
intermédio deste Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 076, de 04 de fevereiro de 2020, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 
AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7982/2013, Lei Complementar nº 123/2006 
e alterações, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no 
presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 03/03/2020 
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília). 
Recebimento das propostas de preços: a partir de 20/02/2020 às 08h00min, até as 08h00min do dia 
03/03/2020. 
Abertura das propostas: às 08h00min do dia 03/03/2020. 
Local: www.licitacoes-e.com.br. 
Nº licitação: 804932 
 
I - DO OBJETO: 
1.1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EMÍLIA 
BATISTA FERREIRA – CNES 5457432. CONFORME PROPOSTA PARLAMENTAR Nº 
11850.721000/1190-04, de acordo com as especificações e quantidade descritas no Anexo I deste edital. 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.licitacoes-e.com.br 
do Banco do Brasil S/A e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I - 
prevalecerão sempre à descrição deste edital. 
1.3. Caso não haja expediente no dia da licitação a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente 
permanecendo o mesmo horário; 
II – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
2.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.  
2.2. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  
2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 
do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do 
Art. 21 da Lei Nº 8.666/93;  
2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser 
enviado(s) ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte endereço: cel.pmfg@gmail.com; 
2.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, 
no campo “DOCUMENTOS”.  
III – DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:  
a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão  
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;  
c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital.  
3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório. 
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital.  
3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 
a) os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  
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b) empresas estrangeiram que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as 
suspensas de licitar e contratar com a administração pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma 
do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.  
IV - DO CREDENCIAMENTO  
4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão 
Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br;  
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, 
onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização;  
4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do 
Brasil S/A, devidamente justificada.  
4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria Municipal de Saúde 
de Ferreira Gomes ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.  
4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, 
seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos.  
4.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso 
Identificado”.  
V - DA PROPOSTA  
5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, até 
a data e horário marcado para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase 
de recebimento das mesmas; 
5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras 
as propostas e lances. 
5.3. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as propostas 
com a descrição do objeto ofertado, obrigatoriamente conforme a forma e especificações no item 1.1 do 
termo de referência, incluindo fotos e/ou catálogo do produto, indicando a quantidade, a marca, o modelo 
e o preço com valores unitários e totais, consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por 
extenso, com no máximo duas casas decimais, bem como ser redigidas em língua portuguesa, sob pena 
de desclassificação de sua proposta. 
5.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das 
propostas. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretas, 
os quais serão assim considerados, tais como: montagem e/ou instalação. 
5.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 
5.6. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.  
5.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.  
5.8. Cabe a 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 qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO, (valor unitário x quantidade), 
observado as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  
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6.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 
Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.  
VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 
Edital, e será conduzida pelo pregoeiro, com a utilização da sua chave de acesso, no sítio www.licitacoes-
e.com.br;  
7.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
VIII - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1. Aberta a sessão o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que:  
8.1.1. não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos;  
8.1.2. apresentar vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;   
8.1.3. apresentar irregularidade, omissão ou defeito que dificulte o seu julgamento;  
8.1.4. Contiver qualquer limitação ou condição contrastante com o presente Edital;  
8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;  
8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance;  
IX – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
9.1. As obrigações das partes, entre outras relacionadas neste edital, são aquelas estabelecidas no anexo 
I – Termo de Referência, nos itens 14 e 15 e seus subitens.  
X - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
10.1. Aberta à etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e 
respectivo horário de registro e valor;  
10.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema;  
10.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema;  
10.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante;  
10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;  
10.6. 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;  
10.7. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se enquadrar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por micro empresa ou 
empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá 
proceder da forma abaixo:  
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá no prazo de 05 (cinco) 
minutos após a convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do sistema licitacoes-e.com.br, apresentar 
nova proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput deste 
subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos licitantes. Não 
havendo êxito ou não existindo microempresas e/ou empresas de pequeno porte participantes, prevalecerá 
a classificação inicial;  
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no limite estabelecido no caput, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, 
definindo e convocando automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado, será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
XI - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 
11.1. Se ocorrer à desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.  
11.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio: www.licitacoes-e.com.br.  
XII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS  
12.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 
123/2006, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste edital;  
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;  
12.3. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do item não for exata, serão 
consideradas as duas primeiras casas decimais, ficando o pregoeiro autorizado a fazer o ajuste de dízimas;  
12.4. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado à negociação de 
valores ou de adjudicação, sendo tal procedimento devidamente justificado pelo pregoeiro.  
XIII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, 
o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto e 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  
13.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, 
que será informado durante a fase de lances, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível;  
13.1.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado.  
13.2. O licitante detentor do menor preço deverá, sob pena de desclassificação, no prazo de até 2 (duas) 
horas, encaminhar a proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, 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;  
13.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa etapa, o pregoeiro poderá negociar com a Licitante 
para que seja obtido preço menor.  
13.4. O proponente classificado em primeiro lugar deverá efetuar pelo sistema eletrônico, no campo 
“DETALHAR PROPOSTA” o valor unitário do item, readequado após a fase de lances.  
XIV - DA HABILITAÇÃO  
14.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 13 deste Edital, a licitante detentora da proposta ou 
do lance de menor valor, deverá protocolar, sob pena de inabilitação, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública, a documentação de habilitação, 
cópia autenticada em cartório, prevista abaixo, juntamente com a proposta de preços, no endereço: Rua 
TIRADENTES, S/N – Bairro Centro – Ferreira Gomes – Amapá – CEP 68.915-000, Sala da CEL, Pregão 
Eletrônico nº 002/2020 – SEMSA/PMFG, A/C Jonatas Firmino dos Santos – pregoeiro;  
14.2. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.  
14.3. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em 
razão do procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com 
documentos originais.  
14.4. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 
3°, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, Lei Complementar n° 123/2006).  
14.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial, 
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corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa.  
14.6. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato ou revogar a licitação.  
14.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  
14.7.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 
apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;  
14.7.2. Em nome da matriz, se o licitante for à matriz;  
14.7.3. Em nome da filial, se o licitante for à filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
forem emitidos somente em nome da matriz;  
14.7.4. Em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado.  
14.7.5. Não serão aceitos protocolos de documentos em substituição ao próprio documento  
14.8. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação:  
a) Habilitação Jurídica:  
I - registro comercial, no caso de empresa individual; ou  
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou  
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; e   
IV - 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.  
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
II - Prova de regularidade perante: 
a) A Receita Federal, mediante 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;  
b) A Receita Estadual do domicílio ou sede do licitante.  
III - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa Débitos Trabalhistas – CNDT.  
c) Qualificação Técnica: 
I – Comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de 01 (um) ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando 
que já forneceu os produtos dessa natureza, através da apresentação de notas fiscais correspondentes ao 
fornecimento atestado, ou ainda com o(s) contrato(s) que assim o subsidiou. 
II – Todos os itens desta licitação deverão apresentar seus respectivos catálogos e fotos, para melhor 
avaliação técnica. 
d) Qualificação Econômico-Financeira: 
I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor judicial da sede do licitante, pessoa jurídica ou empresário individual;  
a - A certidão que não possuir prazo de validade somente será aceita se a respectiva data de emissão não 
exceder a 90 (noventa) dias de antecedência da data de sua apresentação.  
b - A certidão apresentada cujo prazo de validade esteja expirado acarretará a inabilitação do Licitante.  
II - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa 
situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:   
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a - A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice 
financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores 
estabelecidos:  
 ILC     Ativo Circulante    > 1,00  
         Passivo Circulante  
  
ILC Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   > 1,00  
       Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo  
b - As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão 
comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor ao qual a licitante sagrou-se vencedora, admitida a atualização 
para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.   
c - As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem 
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;   
d - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:   
a) Publicados em Diário Oficial ou; 
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;   
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;   
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, 
na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento.  e - Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, 
a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na 
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.  
e) Documentação Complementar:  
I - Declaração de que não possuí em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 
9.854/99) - Anexo IV;  
II - Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.  
XV - DA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto e 
compatibilidade do preço, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos 
de habilitação, que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.  
15.2. Serão desqualificados e não aceitos os documentos que não atenderem às exigências estabelecidas 
neste Edital.  
15.3. Na hipótese de o documento não constar expressamente o prazo de sua validade, este deverá ser 
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do 
mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentação referente 
à habilitação fiscal e econômico-financeira;  
15.4. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado se for 
acompanhado da versão em português, firmada por tradutor juramentado;  
15.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará a licitante subsequente, 
sendo respeitada a ordem de classificação, tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de 
lances, para a negociação. 
15.6. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada habilitado.  
XVI - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
16.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação, 
deverão ser enviados via sistema, sob pena de inabilitação, no prazo de 2 (duas) horas contados do 
encerramento da sessão pública;  
16.2. As cópias autenticadas de toda documentação enviada por e-mail deverão ser encaminhados ao 
pregoeiro, sob pena de inabilitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da 
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sessão, à Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes, Rua Tiradentes, S/N – Bairro Centro – 
Ferreira Gomes – Amapá – CEP 68.915-000, Sala da CEL, Pregão Eletrônico nº 002/2020 – 
SEMSA/PMFG, A/C do Sr. Jonatas Firmino dos Santos – (Pregoeiro).  
 

Empresa e CNPJ 
Envelope I – PROPOSTA  
Pregão Eletrônico n° 002/2019 – SEMSA/PMFG Secretaria Municipal de Saúde Ferreira Gomes – 
Comissão Especial de Licitação. Endereço: Rua Tiradentes, S/N – Bairro Centro – Ferreira Gomes – 
Amapá – CEP 68.915-000. A/C Sr. pregoeiro Jonatas Firmino dos Santos. 
 

 

Empresa e CNPJ  
Envelope II - HABILITAÇÃO  
Pregão Eletrônico n° 002/2019 – SEMSA/PMFG Secretaria Municipal de Saúde Ferreira Gomes – 
Comissão Especial de Licitação. Endereço: Rua Tiradentes, S/N – Bairro Centro – Ferreira Gomes – 
Amapá – CEP 68.915-000. A/C Sr. pregoeiro Jonatas Firmino dos Santos. 
 

 
16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo 
com vistas a possíveis penalidades;  
16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada VENCEDORA; 
16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro ou pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo.  
XVII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
17.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-
lo manifestando sua intenção com a síntese das suas razões exclusivamente através do Sistema 
Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação por escrito das razões do recurso. 
Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias que 
se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005;  
17.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a 
preparação de recursos e de contrarrazões; 
17.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo 
para recurso será suspenso.  
17.4. A falta de manifestação no prazo de 02 (duas) horas e motivadamente importará a decadência do 
direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.  
17.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;  
17.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento;  
17.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de 
processo por meio de entrada no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes, no 
horário de expediente das 07h30min às 13h30min, localizada na Rua Tiradentes, S/N – Bairro Centro 
– Ferreira Gomes – Amapá – CEP 68.915-000, procedimento também adotado para os pedidos de 
impugnação.  
17.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da 
Autoridade Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por 
meio de comunicação no CHAT DE MENSAGENS;  
17.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova 
decisão proferida.  
17.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
XVIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
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18.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de 
inexistência de recursos e posterior autoridade competente (Secretária Municipal de Saúde), para 
homologação;  
18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
XIX - DAS PENALIDADES 
19.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízos das multas previstas no Termo de Referência e das demais cominações referidas no 
Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  
b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;  
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;  
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) comportar-se de modo inidôneo;  
h) cometer fraude fiscal.  
19.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicado juntamente com as multas previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa:  
a) – advertência;  
b) – multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo 
com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;  
c) – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
19.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa 
prévia.  
XX - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
20.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.  
20.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
XXI - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
21.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando 
eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
21.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
21.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.  
21.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 
diretamente dependam ou se trate de consequência do ato anulado.  
21.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 
expressamente os atos a que ela se estende.  
21.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  
21.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 
causa.  
21.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados.  
XXII – DO LOCAL DE ENTREGA  
22.1. A Contratada deverá entregar o objeto deste certame, obrigatoriamente conforme as especificações 
discriminadas e demais condições previstas no Termo de Referência, na Secretaria Municipal de Saúde 
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de Ferreira Gomes, situada na Rua Tiradentes, S/N, Bairro Centro, CEP 68.915-000, Município de Ferreira 
Gomes/AP.  
XXIII – DO PRAZO DE ENTREGA  
23.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.  
XXIV – DO PAGAMENTO  
24.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo fiscal do contrato, mediante comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 
sob a forma de crédito em conta corrente do fornecedor.  
24.2. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação 
da nova fatura, devidamente corrigida.  
24.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP  
Onde:  
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; e  
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX/100)                                I = (6/100)                                I = 0,00016438 
_________                                  __________ 
       365                                                365  

 TX = Percentual da taxa anual = 6%  
 
XXV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
25.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 
obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer o material pelo preço do 
primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.  
25.2. Depois de convocada a licitante adjudicatária deverá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair do direito a ter o seu preço registrado, firmar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta 
constante no Anexo VI deste edital. 
25.3. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata de Registro de 
Preços, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso.  
25.4. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital e no Termo 
de Referência, a SEMSA registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do 
primeiro classificado na licitação.  
25.5. A efetivação da contratação dos equipamentos se caracterizará pela assinatura da Ata ou pelo 
simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Fornecimento emitida pelo órgão requisitante.  
25.6. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  
25.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes.  
25.8. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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.  
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25.9. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro 
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 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 aderirem.  
XXVI – DA FISCALIZAÇÃO  
26.1. Caberá a fiscalização do Contrato ao Chefe da Divisão de Compras, Material e Patrimônio do FMS, 
e nos impedimentos e/ou afastamentos legais do fiscal titular caberá ao servidor substituto da referida 
chefia. Na impossibilidade de fiscalização por ambos será designado novo substituto pelo Secretário 
Municipal de Saúde; 
26.2. A ação de fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do 
Poder Público ou de seus gestores;  
26.3. As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada deverão ser prestados pelos fiscais 
do Contrato.  
26.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em 
desacordo com os termos do Termo de Referência  
26.5. Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA.  
XVII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
27.1. Os recursos para o fornecimento do objeto deste certame, ocorrerão à conta da dotação existente na 
Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Ferreira Gomes do exercício de 2020 na Unidade: 
10.301.0044, Programa: 10.302.0009.1-016; Atividade: 4.4.90.52.00.00  
XXVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
28.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.  
28.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado 
o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  
28.3 - O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de 
divulgação serão divulgados no Diário Oficial da União e/ou do município.  
28.4 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro subsidiado pelas Leis 
Federais 8.666/93 e 10.520/2002  
28.5 - O pregoeiro, ou a autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento.  
28.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas.  
28.7 - Integram o presente Edital:  
ANEXO I – Termo de referência;  
ANEXO II – Modelo de proposta;  
ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;  
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Requisitos Constitucionais;  
ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços  
XXIX – DO FORO 
29.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Ferreira Gomes por mais privilegiado que seja outro.  
  

Ferreira Gomes -AP, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
ALESSANDRA LORENA ISAKSSON RABELO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DEC. 044/2020 – GAB/PMFG 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

 

 

 

 

 

1. DO OBJETO 

O presente Termo de Referência dispõe sobre o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EMÍLIA BATISTA FERREIRA – 

CNES 5457432. CONFORME PROPOSTA PARLAMENTAR Nº 11850.721000/1190-04. De 

acordo com as especificações neste Termo de Referência.  

1.1 DA ESTIMATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QNT. R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

1 
Aparelho de DVD: controle remoto: possui; portas: 
USB; reprodução: DVD/CD/CD-
R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. 

1 150,00 150,00 

2 
Ar Condicionado: Capacidade: 12.000 BTUs; Tipo: 
Split; Função: Quente e frio. 

13 2.500,00 32.500,00 

3 Armário Vitrine: Número de portas: 02 portas; Material 
de confecções: Aço pintado; Laterais de vidro: possui. 

2 1.600,00 3.200,00 

4 
Armário: Capacidade mínima da prateleira: 40 kg; 
Material de confecção: Aço; Dimensões/ prateleiras: 
altura de 210 cm x largura de 110 cm / 04. 

13 700,00 9.100,00 

5 Arquivo: deslizamento da gaveta: trilho telescópico; 
material de confecção/ gaveta: aço/ de 4 gavetas. 

3 580,00 1.740,00 

6 
Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros): câmara 
de esterilização: aço de inoxidável; modo de operação: 
digital; capacidade: 50 litros; acessórios: não possui. 

1 4.200,00 4.200,00 

7 
Balança Antropométrica Adulto: modo de operação: 
digital; capacidade: 200 kg; régua antropométrica: 2 
metros. 

2 1.500,00 3.000,00 

8 
Balde a pedal: material de confecção: aço inox; 
capacidade: de 20 L. 

17 200,00 3.400,00 

9 
Balde/Lixeira: material de confecção: aço/ ferro 
pintado; capacidade: de 20 L. 

1 110,00 110,00 

10 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado: Tipo: pressão 
coluna simples. 

1 650,00 650,00 

11 Biombo: material de confecção: aço/ ferro pintado; 
tamanho: triplo; rodízios: possui. 

5 650,00 3.250,00 

12 
Braçadeira para Injeção: material de confecção 
(estrutura/apoio do braço): aço inoxidável; tipo: 
pedestal altura regulável. 

1 300,00 300,00 

APROVO o competente Termo de Referência e autorizo a 

abertura do Processo Licitatório na modalidade Pregão eletrônico, 
nos termos da Lei nº 10.520/02 e Decreto 5.450/2005. 
Em: ____/____/2020. 

 
ALESSANDRA LORENA ISAKSSON RABELO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DEC. 044/2020 – GAB/PMFG 
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13 
Cadeira de rodas adulto: material de confecção: aço; 
apoio para braços: escamoteável; apoio para os pés: 
removível; elevação de pernas: com elevação. 

1 1.100,00 1.100,00 

14 
Cadeira: Rodízios: não possui; Braços: não possui; 
Regulagem de altura: não possui; Assento/ encosto: 
polipropileno; material de confecção: ferro pintado. 

7 90,00 630,00 

15 
Cadeira: Rodízios: possui; Braços:  possui; Regulagem 
de altura: possui; Assento/ encosto: estofado courvin; 
material de confecção: ferro pintado. 

7 230,00 1.610,00 

16 
Cadeira: Rodízios: possui; Braços: não possui; 
Regulagem de altura: possui; Assento/ encosto: 
estofado courvin; material de confecção: ferro pintado. 

16 200,00 3.200,00 

17 
Carro de curativo: material de confecção: aço 
inoxidável; acessório (s): balde e bacia. 1 1.450,00 1.450,00 

18 
Carro Maca Simples: material de confecção: aço 
inoxidável; suporte de soro/colchonete: possui; grades 
laterais: possui. 

2 3.500,00 7.000,00 

19 

Carro para material de limpeza: Material de 
confecção: polipropileno; Balde espremedor: possui; Kit 
com MOPs líquido e pó, placa sinalizadora e pá: possui; 
saco de vinil.  

1 1.200,00 1.200,00 

20 

Carro para transporte de materiais (diversos): Tipo: 
fechado; material de confecção: em aço inox; 
capacidade ou dimensões: altura de 110 cm x largura 
de 50 cm x comprimento de 70 cm. 

1 3.500,00 3.500,00 

21 
Central de Nebulização: tipo: compressor; Nº de 
saídas: de 3 a 4 saídas; suporte de rodízios: possui; 
potência: mínimo de 1/4 de HP; 

1 1.800,00 1.800,00 

22 

Cilindro de gases Medicinais: suporte com rodízios: 
não possui; acessório (s): válvula, manômetro e 
fluxômetro; material de confecção: aço; capacidade de 
10 L. 

5 900,00 4.500,00 

23 
Comadre: material de confecção: aço inoxidável; 
capacidade: 3,5 L 

2 175,00 350,00 
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24 

Computador (Desktop-Básico com câmara web): 
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) gigabyte, em 02 (dois) módulos idênticos de 
04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 
MHZ ou superior, operando em modalidade dual 
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot 
PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado 
deverá se no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, 
possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou 
superior, suportar monitor estendido, possuir no 
mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 
(uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DPI, 2 
botões, scroll (com 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; deverá 
acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a HD 
(720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na 
vertical ou horizontal; todos 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. 

1 5.150,00 5.150,00 
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25 

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 idênticos de 04 
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 
MHZ ou superior, operando em modalidade dual 
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-
EXPRESS 2.0X16 ou superior; possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado 
deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, 
possuir suporte de MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou 
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 (com 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; todos 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.  

4 4.500,00 18.000,00 

26 

Computador Portátil (Notebook): Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; computador portátil (notebook) 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 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 lítron 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 port 
e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD 
(1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo 

1 4.000,00 4.000,00 
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acolchoada para transporte e acondicionamento do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses.  

27 
DEA - Desfibrilador Externo Automático: autonomia 
da bateria: 50 a 250 choques; auxílio RCP: possui; 
acessório (s): 1 par eletrodo. 

1 9.000,00 9.000,00 

28 
Detector fetal: tipo: portátil; tecnologia: digital; display: 
possui. 

2 1.200,00 2.400,00 

29 

Eletrocardiógrafo: suporte com rodízios: não possui; 
acessório (s) 1 cabo de ECG; canais: 12 canais; 
operação: direto no console; comunicação com 
computador: possui; computador: não possui 
computador; conectividade wi-fi: sem conectividade WI-
FI; impressão direta no console:  12 canais. 

1 10.500,00 10.500,00 

30 
Escada com 2 degraus: material de confecção: aço 
inoxidável. 

4 300,00 1.200,00 

31 
Esfigmomanômetro Adulto: tipo: analógico; material 
de confecção da braçadeira: nylon. 

3 170,00 510,00 

32 
Esfigmomanômetro Obeso: Tipo: analógico; material 
de confecção da braçadeira: tecido em algodão.  

1 200,00 200,00 

33 
Estante: material de confecção: aço/ ferro pintado; 
capacidade/ prateleiras: 200 kg; reforço: possui. 

5 600,00 3.000,00 

34 Estetoscópio Adulto: auscultador: aço inoxidável; 
tipo: duplo. 

3 170,00 510,00 

35 
Foco refletor ambulatorial: iluminação: led; haste: 
flexível. 

4 750,00 3.000,00 

36 Forno de microondas: capacidade: de 26 a 30 litros. 1 480,00 480,00 

37 Geladeira/refrigerador: Capacidade: de 260 a 299 L. 1 1.600,00 1.600,00 

38 
Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA): potência: 7 KVA; 
tipo de combustível: diesel. 

1 5.000,00 5.000,00 

39 

Impressora Laser (comum): Especificação mínima: 
que esteja em linha de produção pelo fabricante; 
impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel 
a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface 
USB; permitir compartilhamento por meio de 
rede10/100/100 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 2.000,00 2.000,00 
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40 

Impressora Laser multifuncional (copiadora, 
scanner e fax opcional): Especificação mínima: que 
esteja em linha de produção pelo fabricante; 
impressora com tecnologia Laser ou Led;  padrão de 
cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, 
digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de 
impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 
1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; 
velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; 
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 
30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, 
rede ethernet 10/100 e Wifi 802.11 b/g/n; frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 
meses. 

1 3.300,00 3.300,00 

41 Laringoscópio Adulto: iluminação interna: fibra optica 
/ halógena - xenon; composição: 05 lâminas rígidas. 

1 1.400,00 1.400,00 

42 Laringoscópio Infantil: iluminação interna: fibra optica 
/ halógena - xenon; composição: 05 lâminas rígidas. 

1 1.400,00 1.400,00 

43 
Longarina: Assento/ encosto: polipropileno; número de 
assentos: 03 lugares. 

7 400,00 2.800,00 

44 
Mesa de escritório: gavetas: 02; material de 
confecção: madeira/ MDP/ MDF/ similar; composição: 
simples. 

9 300,00 2.700,00 

45 
Mesa de exames: material de confecção: aço carbono 
pintado / aço inox; capacidade: mínima de 150 kg; 
estrutura: de 01 a 02 gavetas.  

4 1.600,00 6.400,00 

46 
Mesa de reunião: Tipo: redonda de 1,20 D; material de 
confecção: madeira/ MDP/ MDF/ Similar. 

1 500,00 500,00 

47 Mesa Mayo: material de confecção: aço inoxidável. 1 550,00 550,00 

48 
Mesa para computador: material de confecção: 
madeira/MDP/MDF/similar; gavetas: de 01 a 02 
gavetas. 

3 290,00 870,00 

49 
Mesa para impressora: Estrutura: Ferro Pintado; 
Dimensões mínimas: mínimo de 50 x 40 x 70 cm; 
Tampo: madeira/MDP/MDF/similar. 

5 150,00 750,00 

50 
Mesa para refeitório: Tipo: fixo; quantidade de 
assentos: 06.  

1 1.100,00 1.100,00 

51 
Nebulizador portátil: tipo: compressor; número de 
saídas simultâneas: 01. 

1 220,00 220,00 

52 Negatoscópio: tipo: lâmpada fluorescente/ 2 corpos. 1 700,00 700,00 

53 

No-Break (para computador/impressora): 
Especificação mínima: que esteja em linha de produção 
pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,3 
kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 
115/127/220 volts 9em corrente alternada) com 
comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 
220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena 
carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 
240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída 
padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.    

4 900,00 3.600,00 

54 
Oftalmoscópio: composição: 5 aberturas até 19 
lentes. 

3 1.100,00 3.300,00 



PREFEITURA DE FERREIRA GOMES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIRA GOMES 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 

 

17 
 

55 
Otoscópio Simples: Iluminação: fibra optica/ halógena 
- xenon; composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis. 

3 650,00 1.950,00 

56 
Oxímetro de pulso: tipo: portátil (de mão) com 1 
sensor. 

1 2.500,00 2.500,00 

57 Papagaio: material de confecção: aço inoxidável. 2 100,00 200,00 

58 

Poltrona Hospitalar: descanso para os pés: integrado; 
reclinação: acionamento manual; material de 
confecção armação baixa: aço/ ferro pintado; assento/ 
encosto: estofado courvin; capacidade: até 120 kg 

2 1.250,00 2.500,00 

59 

Projetor Multimídia (Datashow): Deve estar em linha 
de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia 
LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; 
resolução mínima nativa de 1024 x 768 e 
compatibilidade 16;9; deve possuir interfaces de 
comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; 
deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 
2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o 
mínimo de 1W de potência; alimentação automática 
100-120V; controle remoto IR, cabo de alimentação, 
cabo VGA; manual do usuário; suporta apresentações 
a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso 
de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 
meses. 

1 1.800,00 1.800,00 

60 

Rack de Servidor: Especificação mínima: que esteja 
em linha de produção pelo fabricante; seja do tipo 
padrão 19 polegadas x 44U; Estrutura em aço; gabinete 
fechado de piso com pés reguláveis, com fechamento 
laterais removíveis, com fechadura, possuir ventilador; 
deverá acompanhar 20 conjuntos de parafusos e 
porcas gaiolas, duas réguas de alimentação com no 
mínimo 6 tomadas; garantia mínima de 12 meses. 

1 1.500,00 1.500,00 

61 

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): 
Reservatório: possui; material de confecção: silicone; 
válvula unidirecional: possui; válvula de PEEP: não 
possui. 

1 350,00 350,00 

62 
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): 
Aplicação: infantil; Reservatório: possui; material de 
confecção: silicone; válvula unidirecional: possui. 

1 300,00 300,00 

63 

Roteador (LAN): Deve estar em linha de produção do 
fabricante; deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; - deverá suportar taxa de 
transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e 
suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 
b/g/n. - mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps 
Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN 
que suporte de endereço IP estático, DHCP client, 
PPPoE, PPTP e L2TP. - mínimo 01 (uma) porta padrão 
USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de 
criptografia WPA WEP. - Possuir sistema de segurança 
de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) 
antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência 
mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. Deverá 
suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá 
possuir engenharia de tráfego QoS.- garantia de 12 
meses. 

1 250,00 250,00 
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64 
Suporte de soro: Tipo: pedestal; material de 
confecção: aço inoxidável. 5 350,00 1.750,00 

65 

Switch: avançado com gerenciamento inteligente 
gigabyte de 24 portas de GbE SFP; portas: 24 portas 
10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 
portas SFP 1000 Mbps; suporta um máximo de 24 
portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 
portas SFP 1000BASE-X, ou combinação; memória e 
processador:MIPS a 500 MHZ; 32 MB de flash; 
tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 
MB; latência: latência de 100Mb; menor 5 µs; 
capaciade de produção: até 41,7 Mpps; capacidade de 
routing/switching: 56 Gbps; característica de gestão: 
IMC-Centro de gerenciamento inteligente; interface de 
linha de comando limitada; navegador web; SNMP 
Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 
cabo de força, 01 kit para montagem em rack e 01 cabo 
console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de 
produção do fabricante. 

1 1.700,00 1.700,00 

66 

Tela de Projeção: Deve estar em linha de produção 
pelo fabricante; Tela de Projeção com tripé retrátil 
manual; área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m 
(+ ou - 10%); deverá possuir estojo em alumínio com 
pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; 
possuir poste central com resistência e sustentação 
suficiente para atender a especificação da tela citada 
acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo 
matte white (branco opaco) ou similar, que permita 
ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita 
enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 
garantia mínima de 12 meses. 

1 800,00 800,00 

67 
Ventilador de parede: composição: 3 ou 4 pás; tipo 
parede. 

1 300,00 300,00 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição do presente Termo de Referência visa atender a proposta de aquisição de 
equipamentos/material permanente nº 11850.721000/1190-04 do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
através de Emenda Parlamentar, a referida aquisição solicitada é indispensável para a 
continuidade dos serviços desenvolvidos pela Unidade Básica Saúde Maria Emília Batista 
Ferreira, em virtude da necessidade em darmos melhores condições de trabalho e atendimentos 
aos profissionais e usuários, uma vez que a UBS, não dispõe de todos os equipamentos 
essenciais para o suporte dos serviços ofertados pela Equipe de Estratégia Saúde da Família.  

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
3.1 Para a aquisição desse objeto deverá ser empregada a modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, com registro de preço, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial 
as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.024/19, Decreto nº 5.450/2005, 
Decreto nº 7892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Complementar nº 147/2014 e 
outras normas aplicáveis à espécie. 

 
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
4.1 Será vencedora a licitante que a apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
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5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 O pagamento será efetuado, até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos equipamentos, 
conforme Nota Fiscal/Fatura, discriminada de acordo com a ordem de início de fornecimento, 
atestada pela fiscalização – servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes 
designado para tal e contra recibo. 
5.2 O pagamento será em favor do fornecedor através de transferência bancária. 

 
6. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
6.1 O prazo de entrega deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.  

6.2 O local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Saúde cito a Rua Tiradentes, S/N – 
Bairro Centro – Ferreira Gomes – Amapá – CEP 68.915-000, no horário 07h30min às 13h30min, 
devendo os equipamentos serem entregues de acordo com indicações, observadas as 
disposições do respectivo Termo de Referência.  

7. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 O fornecedor está sujeito à fiscalização dos objetos no ato da entrega e posteriormente, 
reservando-se a esta Secretaria Municipal, através do responsável, o direito de não receber os 
itens, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias da descrição deste termo, não 
apresente a quantidade licitada ou ainda que apresente avarias. 
 
7.2 Caso os itens sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 
Secretaria, ou em quantidades inferiores ao estabelecido a empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo imediatamente. 
 

7.3 Todos os produtos deverão vir acompanhados de seus catálogos e manuais de operação 
e montagem. 
 
7.3  As despesas decorrentes de frete e transporte dos itens no local designado, e quaisquer 
outras despesas adicionais que incidam direta ou indiretamente sobre a perfeita e integral 
execução do objeto a ser contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, 
sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta 
de preços. 
 
7.4  O recebimento será efetivado nos seguintes termos:  
a) PROVISORIAMENTE: para efeito de posterior verificação dos itens com as especificações 
constantes neste Termo de Referência. 
b) DEFINITIVAMENTE: após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente 
aceitação pelo Setor Competente. 
 
7.5 A empresa obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de acordo estritamente 
com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 
especificações. 
 
7.6 Recebimentos do objeto, nos termos dos subitens A e B, se a qualquer tempo durante a sua 
utilização vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata 
notificação da Contratada para efetuar a substituição do mesmo. 
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7.7 Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização 
desta Secretaria, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas. 
 
7.8 A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste 
Termo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. 
  
8. DO VALOR ESTIMADO 
8.1 O valor estimado pela administração para a aquisição do objeto é de R$ 199.980,00 (cento 
e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais), oriundos de emenda parlamentar. 
 
9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
9.1 A vigência para a entrega será de 12 (doze) meses a partir da ordem de fornecimento, não 
podendo ser prorrogada, ou até a entrega total dos itens.  

 
10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
10.1 Para esta aquisição será considerado especificamente o recurso advindo da transferência 
oriunda da emenda parlamentar supracitada. 

 
11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
11.1 Na proposta de preços deverão constar discriminação clara, completa e minuciosa do 
fornecimento com a especificação mínima para cada tipo, com respectivos preços unitários e 
totais, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, 
tributos, impostos, encargos, seguros, montagem, instalação e demais despesas que incidam 
direta ou indiretamente sobre o fornecimento, mesmo que não estejam registrados nestes 
documentos; 

11.2 Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o menor preço, desde que 
atenda às exigências contidas neste Termo de Referência e no edital do Pregão.  

12. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12.1 Para o fornecimento será formalizada a devida ata de registro de preços e/ou devido 
Contrato administrativo e emitida ordem de fornecimento, em conformidade com a proposta 
vencedora. 

 
12.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado. 
 
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 
13.1 A entrega do produto será acompanhada e fiscalizada por servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde de Ferreira Gomes, os quais deverão atestar os documentos da despesa, 
quando comprovada a fiel e correta entrega do objeto para fins de pagamento.  

 
13.2. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da licitante contratada.  
 
13.3. Caberá aos servidores designados rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que 
não esteja de acordo com as exigências estipuladas. 
 
14. RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
14.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do item, como 
fornecimento do sistema informatizado, pagamentos de seguros, tributos, impostos, encargos, 
taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária;  
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14.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  
 
14.3. Executar a entrega do item dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e 
pontualidade, garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente aos prazos estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde;  
 
14.4. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução do fornecimento nos termos 
acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade;  
 
14.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos. 
 
14.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
15. RESPONSABILIDADES DO CONTRATEANTE 
15.1. Proporcionar todas as facilidades de informações para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições aqui estabelecidas.  
 
15.2. Providenciar os pagamentos devidos, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas 
Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos objetos pelo Setor Responsável.  
 
15.3. Fiscalizar e acompanhar o fornecimento e a execução do contrato. 
 
15.4. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato 
e exigir as devidas providências que demandem do fornecedor. 
 
 

Ferreira Gomes, 12 de novembro de 2019. 
 
 

________________________________ 
ANDREZA VILHENA BAIA 

Coordenadora da Atenção Básica 
Decreto nº 052/2017-GAB/PMFG 

 
________________________________ 

ALEXSARA MEGURO 
COORD. DA SAÚDE BUCAL 

 
________________________________ 

JOSÉ WILSON FERNANDES 
CHEFE DA DIV. MAT. E PATRIMÔNIO 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 /2019 – SEMSA/PMFG 
 
 
 

 _________________________________ (nome da empresa), CNPJ n°___________, sediada na 
__________________________(endereço completo), declara a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) 
qual(is) poderá(ão) constituir-se em impeditivo(s) de nossa habilitação no procedimento em apreço.  
 

________ de ___________ de _____  
 

Nome e Assinatura do Declarante 
 
 
 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – SEMSA/PMFG 
 
 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ).  
 
 
Local e data 
 
 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2019 – SEMSA/PMFG 

 
 

 
A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara a Prefeitura de Ferreira Gomes, para fins de participação 
no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 002/2019 – SEMSA/PMFG, 
cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 
10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  
     
       Local , ______ de ____________________ de 2019. 
  
________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V - MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019–SEMSA/PMFG 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa_________________ 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________, 
estabelecida ________________________________________: ..........................................., forneceu (ou 
fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produto(s): 
_________________________________ _________________________________ Declaramos, ainda, 
que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, 
até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  
 
Local e data.  
 
________________________________  
Assinatura e carimbo  
 
 
 
Observação:- emitir em papel que identifique a entidade expedidora  
 
 
 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2019 – SEMSA/PMFG 
 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 
empresa:_____(empresa licitante),CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, 
para fins do Edital do Pregão  nº 002 /2020, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
CPB, que: 
a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão nº 002/2020, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão nº 002/2020, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nº 002/20 não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 002/2020. 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão nº 002/2020. 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 002/2020, não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão nº 002/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 002/2020 não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
antes da abertura oficial das propostas; e 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
_______________________, em _____ de _______________de __________. 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 
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ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº     /2019-SEMSA/PMFG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019-SEMSA/PMFG  
PROCESSO n.º xxxxxxx /2019- SEMSA/PMFG. PREGÃO ELETRÔNICO n.º 002/2020 – 
CEL/FMS/SEMSA/PMFG  VALIDADE: 12 (doze) meses  
  
Aos .......... dias do mês de ..............do ano de dois mil e dezenove, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ (MF) 
nº 11.850.721/0001-07,  neste ato  representado por  seu  Secretário o  Sr.______________, brasileiro, 
portador do RG nº ________________e do CPF nº _________________, residente e domiciliado nesta 
cidade de Ferreira Gomes, Amapá, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos da Lei nº 
10.520/2002, Decretos nº 7.892/2013 e nº 5.450/2005, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 em face da 
Licitação nº_____/2019-SEMSA/PMfg, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica – SRP, registrar os 
preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:  
1. DO OBJETO  
1.1. O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Eletrônico 
nº ______/2019-SEMSA, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8.666/93, com objetivo de 
disponibilizar, preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EMÍLIA BATISTA FERREIRA 
– CNES 5457432. CONFORME PROPOSTA PARLAMENTAR Nº 11850.721000/1190-04. 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS    
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
Empresa Registrada:  CNPJ:  Endereço:  Cidade:     UF:  Telefone: E-mail: Representante Legal:  Item  
(tabela de itens, valores e quantidades) 
3. DA VALIDADE DA ATA    
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial da União e/ou do município.  
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Ferreira Gomes não fica obrigada a firmar as aquisições.  
4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS    
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada a Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes.  
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ferreira Gomes/ Comissão Permanente de Licitação. 
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Ferreira Gomes, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, mediante Autorização de Pedido 
de Utilização da Ata de Registro de Preços.  
5.  DA REVISÃO E CANCELAMENTO    
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es).  
5.3. Quando o preço 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.  
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.  
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5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
5.5.1. 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  
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
5.6. 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.  
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;  
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;  
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou  
5.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
5.9. 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:  
5.9.1. por razão de interesse público; ou  
5.9.2. a pedido do fornecedor.  
6.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    
6.1. As condições gerais do fornecimento dos materiais, 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 e no Edital.  
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Para firmeza e validade do pactuado, a presente 
Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 
partes. 
 

ALESSANDRA LORENA ISAKSSON RABELO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DEC. 044/2020 – GAB/PMFG 
  
  
 

Pela empresa Detentora: 
Cargo CNPJ....................................... 

 


