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                                                      PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019 – CL/PMS  
 
Processo Administrativo nº 987/2018-SEMSA/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro, e equipe de 
apoio designados pelo Decreto 0453/2019–PMS, leva ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, o qual será 
regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 
19 de dezembro de 2017, , Decreto Estadual n° 3.182 de 02 de setembro de 2016 que regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços no âmbito do Amapá 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 

 

 
Inicio do Acolhimento das Propostas:        12/05/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 
Término do Acolhimento das Propostas:    26/06/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 

Abertura das propostas: às 08:00h do dia 26/06/2019 
 

Abertura para Lances:      27/06/2019. As 09h00min (horário de Brasília) 
 

Nº da licitação no Licitacoes-e : 770613 
 

 

Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão registradas 
no sistema eletrônico. 
 

 I – DO OBJETO  

 
A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DAR SUPORTE AS UBS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA, CONTEMPLADAS POR RECURSO DE EMENDAS n° 

11193.442000/1140-01, de acordo com os quantitativos e especificações do anexo I - Termo de Referência do presente Edital. 

 
1.1. 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 as descrições deste 
edital e seus anexos. 
 

 II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  

 

2.1. Até 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 ao 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 anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 

no seguinte endereço: cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com 

2.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio: www.licitacoese.com.br, no campo 
“DOCUMENTS”. 
 

 III –DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com
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a) Detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 

b) Atendamos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

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. 

b) Empresas estrangeiras 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 utilizadas 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 à PMS 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 subseqüente 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 na forma expressa sua proposta por meio do sistema eletrônico “www.licitacoes-

e.com.br”, até a data e horário marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas; 

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. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada, 

devendo considerar o preço do item, marca, prazo de validade da proposta, bem como os valores unitários e totais 

consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, com no máximo duas casas decimais, bem como ser 

redigida em língua portuguesa, sob pena de desclassificação de sua proposta; 

5.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, temos como “conforme edital” ou “conforme termo de 

referência” ou ainda termos similares a estes, devendo a descrição estar em acordo com o item 5.3, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da realização do serviço. 

5.6. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias contados da data de abertura da sessão pública. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação da proposta. 
5.8. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
5.9. 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 POR ITEM, observado as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 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 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

8.2. Quando a licitante detentora do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos de habilitação, tiver sua amostra 

rejeitada, houver erro na aceitação do preço, ou não assinar a Ata; 

8.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos anteriores a realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública; 

8.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta; 

8.3. A licitante subseqüente, sendo respeitada a ordem de classificação, será convocada tendo por base o próprio preço 

que ofereceu na sessão de lances, para a negociação prevista no Item13; 

8.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se á novo prazo recursal, prosseguindo-se, 

normalmente, com as demais fases previstas neste Edital; 

8.5. A convocação poderá ser por meio do “chat” ,e-mail ou ainda, por meio de fax, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório; 

 IX – ENVIO DE ANEXOS  
 

9.1. Quando solicitado, a licitante deverá enviar anexos que possibilitem a melhor avaliação dos documentos já enviados, no 
prazo de até 30 (trinta) minutos 

9.2. Os anexos devem estar em língua portuguesa, salvo disposição contrária, expressa; 

9.3. Não serão aceitas cópias das especificações deste edital, como se fossem especificações dos produtos ou materiais; 

9.4. A convocação de anexos será feita no decorrer da sessão, momento em que o Pregoeiro selecionará na tela do sistema, 

o fornecedor convocado ou ainda por outros meios a serem informados via chat; 

9.5. Poderá o pregoeiro, mediante pesquisa por meio da internet, verificar a compatibilidade de eventual serviço ofertado pela 

licitante com o exigido no Anexo I deste edital. 

9.6. Ocorrendo a possibilidade prevista no subitem anterior, o pregoeiro dispensará a licitante da apresentação de seus 

anexos encontrados por meio da internet. 

9.7. Terá sua proposta desclassificada do certame a licitante que não enviar seus anexos quando convocada. 
 

 X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes; 

10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão 

da fase de lance; 

 XI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  
 

11.1. Aberta a 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; 

11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado; 

11.3. 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; 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 

11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante; 

11.6. 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; 

11.7. 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; 

11.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência; 

11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que será dado prosseguimento à 

sessão pública; 

11.10. 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 licitações-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; 

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. 

 XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO  

 

12.1. Se ocorrer a 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. 

12.2. 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. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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 XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS  

 
13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 123/2006 e alterações 

e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o licitante sediado no Município de Santana, deverá solicitar via sistema o direito de 

preferência, conforme art. 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.189/2017, ou o pregoeiro poderá convoca-los  para usufruírem do 

direito que a Lei preconiza. 

13.2 terminado a etapa de lances 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; 

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

13.4. 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; 

13.5. 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 

 

 XIV– DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

14.1. 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 dos materiais e compatibilidade do preço em 

relação ao valor estimado para a contratação. 

14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item apresentado. 

14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 (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; 

14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente, 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. 

 

 XV – DA HABILITAÇÃO  
 
15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço, o 
Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados neste item 
do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena 
de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, ou ainda: 
15.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico 

cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome 
do Pregoeiro. 
15.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante arrematante, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanções que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria – Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
 
II) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 
III) No Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, como impedidas ou suspensas; 
 
III) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
IV) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei 
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

mailto:cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
V) Constatada a existência de sanções em qualquer esfera, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 
15.3. 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). 

15.4. 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, 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 fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito 

de certidão negativa. 

15.5. A não regularização da documentação fiscal, 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. 

15.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

15.6.1. 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; 

15.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

15.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente 

em nome da matriz; 

15.6.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório 

15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: Habilitação Jurídica: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 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; 

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. 

 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 

a) A Fazenda 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, na forma 

prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14 

de 02 de outubro de2014. 

b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa CNDT. 

 
Qualificação Técnica: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido os produtos constantes 
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do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá 
ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado, conforme modelo do 
Anexo VII, do Edital; 
b) Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o Alvará Estadual ou Municipal do 
domicilio da empresa; 
c) Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da Sede da Licitante. 
d) Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no Ministério da Saúde/ANVISA, 
dentro do prazo de validade. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia da publicação no Diário Oficial da 
União - DOU com o registro vencido, documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o 
comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro, quando aplicável. 
e) No caso de dispensa será exigida cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária. Não serão aceitos número de protocolo de processo de solicitação de Registro/Isenção de Registro ou 
documento provisório para o mesmo fim. 
f) Certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, de acordo com a norma da ABNT, cabível ao produto. 

 
II - A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, caso o pregoeiro julgue necessário. 
 
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; 

II – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, mencionando 

expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram transcritos e o número do registro do livro na Junta 

Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-se como base 

a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da apresentação da proposta:  

 

II.II - 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 da licitante ou;  

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do 

Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos 

Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para confronto pela Comissão de Licitação e 

Cadastro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão;  

II.III- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de 

Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;  

II.IV - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante;  

II.V - A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis:  

II.V.I – Índice de Liquidez Geral 

 

 Liquidez Geral   Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo   = ≥ 1, 

                           Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  

 

II.V.II – Índice de Solvência Geral  

 

Solvência Geral    ____________Ativo Total                                = ≥ 1,0  

                              Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

II.V.III – Índice de Liquidez Corrente 
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EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico n° 044/2019 - CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

Att: JOSÉ DOMINGOS–Pregoeiro 

 EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE          

II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 044/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

Att; JOSÉ DOMINGOS–Pregoeiro 

          Liquidez Corrente __Ativo Circulante       = ≥ 1,0  

           Passivo Circulante 

 

II.V.IV – Índice de Grau de Endividamento 

 

Grau de Endividamentos    Passivo Circulante + Exigível  a Longo Prazo  = ≤ 1,0  

                                        Ativo Total 

II.VI - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. Caso o memorial não seja 

apresentado, o pregoeiro ou a quem este designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos.  

II.VII – As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens II.V.I a II.V.III e >1 para o item II.V.IV deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio líquido igual ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da proposta, permitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais;  

II.VIII - A boa situação financeira a que se refere o item acima estará comprovada na hipótese de o licitante comprovar que possui 

Patrimônio Líquido igual ou superior correspondente a 10% do valor final de sua proposta, ou seja, após a negociação de preços. 

 
Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui 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 nº9.854/99) – ANEXO IV; 

II) Declaração de Elaboração da Proposta – ANEXO V; 

III) Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Eequeno Porte – ANEXO VI; 

IV) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá estar credenciado para este fim e 

comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir. 

 

 XVI - DO ACOMPANHAMENTO DADOCUMENTAÇÃO  

 

16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas por e-mail ou sistema deverão ser encaminhados 

ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação, via sistema, à CL/PMS, Avenida Santana, 2975–

2ºandar, sala da Central de Licitações–Bairro Paraíso, Santana-Amapá. CEP:68928-060, Pregão Eletrônico nº. 043 2019 

– CL/PMS, Att. JOSÉ DOMINGOS – Pregoeiro. 
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16.2. 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. 

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 e pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo. 
 

 XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos materiais contratados constam do 
orçamento do ano de 2019 da PMS. 

 XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 

18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo 

manifestando IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 90 (noventa) minutos após a declaração do vencedor, 

sua intenção com a síntese das suas razões exclusivamente por meio 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 

contra razões 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 de2005; 

18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contrarrazões; 

18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

18.5. 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; 

18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo 

por meio de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, no horário de expediente das 08h às 14h, 

localizada na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento também adotado 

para os pedidos de impugnação; 

18.8. 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; 

18.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 

objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

 XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 

Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 
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 XX– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referência, anexo I do Edital e, 
ainda: 

20.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros; 

20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato; 

20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 

20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 

20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível, etc; 

20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE; 

20.8  A Contratada, durante a vigência da garantia dos equipamentos, além de fornecer manual do usuário em língua 
portuguesa, se compromete a dar suporte e/ou orientações acerca dos equipamentos, sempre que a contratante julgar 
necessário; 

20.9  A CONTRATADA se obriga a fazer a instalação, calibração, manutenção preventivo corretiva e substituição de peças, 
acessórios/componentes (em casos de avaria do equipamento) dos equipamentos a serem instalados nas unidades de saúde 
enquanto no período de garantia acordada; 

20.10 Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte dos equipamentos, 
disponível até o término do prazo de garantia do último equipamento instalado; 

20.11 A empresa deverá apresentar, no momento da entrega dos materiais, o Termo de Garantia Integral emitido pelo 
fabricante de no mínimo 12 meses. E deverá se responsabilizar pelo custo dos deslocamentos do bem no caso de não ser 
oferecida assistência técnica no estado de origem no período da garantia; 

20.12 A empresa deverá apresentar a relação dos prestadores da assistência técnica autorizada em cada Estado e/ou por 
região, com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc. e deverá informar o prazo médio para retirada e devolução do 
equipamento referente à prestação de assistência técnica fora do Estado de origem, no período da garantia de 12 meses; 

20.13 Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos todo e qualquer material e/ou equipamento que chegar com 
defeito ou que vier a apresentar durante seu uso normal o qual ocorrerá às expensas do fornecedor; 

20.14 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato; 

20.15  Fica obrigatória para a contratada a manutenção/ ajuste pelo período da garantia estipulado, sob pena de suspensão 
do contrato por descumprimento das obrigações pertinentes; 

20.16  É de inteira responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 
objeto ajustado (Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016); 

 

 XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

21.1 Além do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 

21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento dos materiais; 

21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada no recebimento dos materiais; 

21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
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 XXII – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

22.1 Os materiais deverão ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente instituído para recebimento dos itens 
constantes nos anexos deste Termo, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santana, no horário de 8h30min às 
14h00min; 

22.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o 
transporte; 
22.3 Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os dados constantes da nota fiscal/ fatura e 
o endereço de entrega; 

22.4 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá comunicar por escrito ao Contratante 
e solicitar novo prazo discriminando a data da provável entrega, podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não seja aceita 
incorrerá a Contratada às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

22.5 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados no tópico 8.2 deste Termo de 
Referência. 

22.6 conforme descrito no Item 05 e 07 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

22.7 do recebimento provisório: 

27.7.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado no Tópico 6.2, sem ônus de transporte/deslocamento para a SESA e 
acompanhados das respectivas Notas Fiscais;  

27.7.2 Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA, a SEMSA, através de seu responsável (servidor e/ou comissão técnica 
designada pela SEMSA, juntamente com técnicos da(s) unidade(s)de saúde) submeterá os mesmos a verificação quanto às. As 
verificações serão realizadas a critério desta Secretaria no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva entrega; 

27.7.3 Os materiais deverão ser entregues conforme descrito acima devidamente protegidos e embalados contra danos de 
transporte e manuseio, sem ônus de frete para o órgão, bem como deverão ser entregues acompanhados de documentação 
técnica completa necessária para instalação, configuração e utilização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da 
disponibilização de drivers dos dispositivos, caso houver; 

27.7.4 No caso de constatada divergência entre os materiais entregues e os especificados na proposta e Anexo deste termo, a 
adjudicatária deverá substituir os mesmos em, no máximo, 10 (dez) dias, contados a partir da comunicação da recusa; 

27.7.5 A forma de recebimento dos produtos e será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações; 

27.8 - Do recebimento definitivo: 

27.8.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material 
pelo servidor ou comissão encarregada da fiscalização do contrato, completar-se-á após o ateste que será aposto no verso da 
Nota Fiscal; 

27.8.2 Nos casos de equipamentos mais complexos que seja necessária instalação e capacitação/treinamento (no prazo máximo 
de 20 dias), está será feita por representante apto da contratada, consistindo no recebimento definitivo, que completar-se-á após o 
ateste que será aposto no verso da Nota Fiscal; 

27.8.3 Serão devolvidos os produtos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo de Referência; 

27.8.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nem ético 
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual; 

27.8.5 A Contratante se reserva do direito de solicitar Teste dos produtos por profissional capacitado. 

 
 XXIII – DA FISCALIZAÇÃO  

23.1 Conforme descrito no Item 09 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

 XXIV – DO PAGAMENTO  

24.1 O pagamento será realizado conforme descrito no Item 11 do Termo de Referência, anexo I do Edital. 
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                                               XXV – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 

25.1 A garantia dos materiais será de 12 (doze) meses, no mínimo, cujo prazo será contado a partir da data do recebimento 

definitivo; 

25.2 Todos os objetos entregues devem ser novos e de primeiro uso, sem qualquer processo de reforma ou recondicionados; 

25.3 Todos os produtos nacionais ou importados deverá ser ofertados, apresentados ou entregues contendo rótulos, manual, 

com todas as informações sobre os mesmos em Língua Portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do 

Consumidor;  

25.4 A garantia dos equipamentos será confirmada por documento hábil do fabricante de cada produto (Termo de Garantia) 

que deverá acompanhar a Nota Fiscal, sem qualquer ônus adicional para a SEMSA;  

25.5 O serviço de assistência técnica dentro do prazo de garantia deverá ser prestado mediantes orientação e suporte técnico 

no local em que o material estiver, de acordo com os manuais e norma técnicas específicas, a fim de mantes os equipamentos 

em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a SEMSA; 

25.6 Entende-se por Assistência Técnica aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos equipamentos, 

compreendendo a substituição de peças, ajustes, acessórios, reparos e correções necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

25.7 Entende-se por Suporte Técnico aquele efetuado no local para solução de problemas de utilização dos equipamentos. Os 

chamados relativos a suporte técnico serão feitos pela unidade; 

25.8 Caso seja necessário enviar os equipamentos para um Centro de assistência técnica fora do Estado, à licitante vencedora 

deverá arcar com os custos de transporte, além daqueles relacionados com a manutenção dos materiais, assim como deverá 

comunicar a unidade de saúde, informando data prevista de devolução; 

25.9 No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde 

que aprovado pela CONTRATANTE; 

25.10 Para os equipamentos entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os equipamentos estiverem 

operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em 

fábrica.   

 
 XXIII – DAS SANÇÕES  

25.1 De acordo como especificado no Termo de Referência, anexo I do Edital e; 

25.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem  prejuízo das 

multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. 

25.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

 XXVII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

27.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

27.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

 XXVIII - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

28.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

28.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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28.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

28.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

28.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

28.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

29.6.1. 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. 

28.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 XXIX – DOS ANEXOS  

29.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;  

ANEXO VII– Minuta do Contrato 

 

 XXXI – DO FORO  

 

30.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Santana-AP, 10 de Junho de 2019. 
 
 

JOSÉ D. RODRIGUES PINTO 
Pregoeiro  

Decreto 0453-2018/PMS 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

 

 

 

    

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto deste Termo de Referência dispõem sobre MATERIAIS HOSPITALARES PARA DAR SUPORTE AS UBS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA, CONTEMPLADAS POR RECURSO DE EMENDAS.  Emendas n° 

11193.442000/1140-01;  

De acordo com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A Aquisição de Materiais Hospitalares se faz necessária tendo em vista a necessidade de equipar, renovar e proporcionar um 

melhor ambiente de trabalho as UBS CONTEMPLADAS NAS EMENDAS, dando maior comodidade as atividades e serviços a 

serem cumpridas pela administração Pública, impactando positivamente para um melhor desempenho nos resultados a serem 

alcançados pelas Unidades Básicas de Saúde.  

2.2. Considerando que o CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SANTANA – DIAGNÓSTICO DA MULHER pertence à Secretaria 

Municipal de Saúde e que foi contemplada com recurso oriundo de Emenda Parlamentar acima citada, onde justifica-se a 

necessidade da presente aquisição. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVO ESTIMADO: 
3.1.  Especificações dos Quantitativos em Geral: 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD PREÇO UNT PREÇO 

TOTAL 

01 

ULTRASOM DIAGNÓSTICO: Sistema digital de alta resolução para exames 

abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, de mama, pequenas partes, 

músculos esqueléticos, com as seguintes características Minimas: O sistema 

deve oferecer qualidade de imagem em modo 3D, modo M, modo Power 

Doppler, Modo Doppler Espectral, modo Doppler Continuo, Modo 3D. Modo 3D; 

com transdutor para aquisição de imagem em 3D, zoom Read/Write; Imagem 

Harmônica: imagem trapezoidal possibilita aumentar em 20% o campo de visão 

em imagem com transdutor linear; imagem harmônica: função com aplicação 

nos transdutores convexos e lineares; imagem harmônica: de pulso invertido; de 

pulso invertido para estruturas que estão em movimento; Modo M; Modo Power 

Dopple; Modo Color Doppler; Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla 

de modo B + Modo Color, ambos em tempo real; power dopple direcional; Modo 

Doppler Espectral; Tissue Doppler Imaging – TDI; 3D Multiplanar; Modo Triplex; 

pacote de cálculo especifico; Pacote de Cáuculo Simples; Quick Scan – tecla 

que permite ajustes rápidos de imagem, otimizando automaticamente os 

parâmetros para imagem em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela em 4 

imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo 

Power, Modo Color, Modo Espectral; Dual – Modo de Divisão Dupla de telas 

com combinação de Modos; Permitor acesso as imagens salvas para pós 

02 R$119.099,33 R$238.198,67 

 

APROVO o competente TERMO DE REFERÊNCIA e 
AUTORIZO para abertura de processo licitatório. 
Conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. 

 

Em 23/ 01/2019 
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análise e processamento; possibilitar armazenar as imagens em movimento; 

cine loop e cine loop save; pós-processamento de medidas pós processamento 

de imagens; Banco de palavras em Português; Monitor LCD 17 pologadas deve 

permitir arquivar/revisar imagens; Frame – rate extremamente elevado; todos os 

transdutores multifrequênciais, banda larga; DVD-RW integrado; HDD de no 

mínimo 250GB; 04 portas USB no mínimo; mínimo de 03 portas ativas para 

transdutores; TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUÊNCIAIS: 

Transdutor convexo com variação de frequência de 3 a 7 MHz no mínimo de 

tradutor linear com  variação de 5 a 12 MHz no mínimo, transdutor endocavitário 

com variação de 4 a 9/10 MHz com 150º de abertura, com guia de biopsia no 

mínimo ACESSÓRIOS Vídeo Printer preto e branco, no break compatível com o 

equipamento, Tensão de acordo com a entidade solicitante e transdutor setorial. 

02 
EFIGMOMANÔMETRO: Tipo adulto/ obeso tipo de feixe velcro material de 

confecção  nylon  
02 R$169,33 R$338,66 

03 ESCADA COM 2 DEGRAUS: Em aço inoxidável. 02 R$214,14 R$428,66 

04 SUPORTE DE HAMPER: Em aço ou ferro oibtado com rodízios. 02 R$686,66 R$1.372,32 

05 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: Com capacidade adulto, digital. 02 R$1.548,33 R$3.096,66 

06 
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Em iluminação de LED, com Haste 

Flexível.  
01 R$833,33 R$833,33 

07 
MESA DE EXAMES: Em madeira/ MDF/ MDP/ Similar, com leito móvel e 

suporte para papel contendo gabinetes com portas e gavetas. 
02 R$4.393,33 R$8.786,66 

08 LANTERNA CLÍNICA: Em alumínio e luz de LED 01 R$64,16 R$128,32 

09 NEGATOSCÓPIO: Em aço inoxidável, com parede/ 6 corpos. 02 4.326,66 8.653,32 

10 BIOMBO: Em aço inoxidável, com rodízios, de tamanho triplo. 02 R$933,33 1.866,66 

11 

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: Mesa cirúrgica elétrica, radiotransparente, para 

procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 

acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes 

movimentos: Regulagem de altura, Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e 

lateralidade . Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além desses, deve 

permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão 

abdominal; Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; 

Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral esquerda e direita; 

Movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso: 

pacientes até 220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, 

permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser 

constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de 

movimentação e fixação; Colchonete: deve ser translúcido, antiestático, leve e 

de fácil manipulação. Deve ser revestido de material impermeável e sem 

costuras. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 

par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 

par de ombreiras; 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura; 01 

bandeja porta cassete; 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão 

ABNT. Bateria interna recarregável; Alimentação elétrica a ser definida pela 

entidade solicitante.  

01 R$54.666,67 R$54.666,67 

12 
 CADEIRA OFTALMOLÓGICA: Com movimento elétrico, encosto regulável, com 

apoio de cabeça regulável, com acionamento de resistência comando lateral. 
01 R$10.816,67 R$10.816,67 

13 
OFTALMOSCÓPIO: Com bateria recarregável, mínimo de 5 aberturas e 60 

lentes. 
02 R$3.293,33 R$6.586,66 

14 
PROJETOR OFTALMOSCÓPIO: PROJETOR DE OPTÓTIPOS Distância do 

Projetor: 1,5m 6,1m Número de Gráficos: 30 Tabela de mudança de gráfico: 1 
01 R$12.766,67 R$12.766,67 
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frame / 0.03 segundos Ampliação de Projeção: 30 x (5m) Número de Máscaras: 

Aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, Isolação simples 21, R&G 1: 

Máscara de mudança 1 frame / 0.03 segundos Etapa do programa: máxima de 

30 etapas estão avaliadas x 2 Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma 

de linha horizontal de projeção Led de projeção: 50W / 12V Mecanismo de Auto 

desligamento: Depois de 10 minutos Eletricidade: AC 110, 120, 220, 230 ou 

240V, 50/60Hz (Voltagem Consumo de Energia: 80VA Dimensões aproximadas 

30cm x 23cm x 24cm   

15 

LÂMPADA DE FENDA: Lâmpada de fenda oftalmológica com oculares de 10 e 

16x e montagem sobre mesa motorizada; com filtros azul cobalto, verde, neutro, 

absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa mínima de ajustes de dioptrias 

-8d a +8d, com ajuste da distância pupilar, com largura de fenda contínua de 0 a 

180 graus, comprimento de fenda contínuo de 1 mm a 8 mm, inclinação da 

fenda de 0 a 25°. Iluminação por lâmpada halógena, com potência mínima de 

25W com controle de intensidade. Com campo de observação aproximado de 9 

mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor de ampliação de no mínimo 02 

passos por rotação de lente objetiva. Deve possuir saída auxiliar para 

acoplamento de câmera digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa 

elétrica, bastão de testes e suporte para tonômetro de aplanação. A alimentação 

elétrica será definida pela entidade compradora. 

01 R$23.333,33 R$23.333,33 

16 

REFRATOR DE GREENS: Equipamento com todas as principais lentes e 

engrenagens internas metálicas, com as seguintes faixas aproximadas: Lentes 

esféricas: +16.75 a -19.00 em escala de 0.25D; Ajuste de potência cilíndrica: 0 a 

-6.00D em escala de 0.25; Eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala 

de 5°); Prisma Giratório: 0 a 20 prismas dioptria com um mínimo de 1 

graduação; Ajuste interpupilar: 48 mm a 80 mm. 

01 R$16.666,67 R$16.666,67 

17 

CERATÔMETRO: Possuir sistema simples de medição do astigmatismo, com 

as seguintes faixas de medições aproximadas: medição da curvatura corneana: 

5,5 a 11mm ; medição de astigmatismo de 35 a 68 D; eixo do astigmatismo: 0 a 

180º. Com mesa elétrica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante.  

01 R$23.866,67 R$23.866,67 

18 

RETINOSCÓPIO: Deve possuir sistema de foco externo com rotação contínua, 

filtro polarizador linear cruzado, cartões de alvo magnéticos para retinoscopia 

dinâmica, focalização e rotação de 360ª da fenda. Iluminação 3.5v a bateria ou 

elétrica. Composto de: 01 cabeça de retinoscópio, 01 cabo recarregável, 01 

carregador de mesa, 01 lâmpada 3.5v e 01 estojo de proteção. 

01 R$7.700,33 R$7.700,33 

19 ESTETOSCÓPIO DE PINARD: Em alumínio. 01 R$376,67 R$376,67 

20 

MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: Elevação, encosto do tórax e perneira, 

acionamento por pedal Sistema de posição de trabalho e posição original volta a 

zero Porta coxas e perneiras Gaveta auxiliar para coleta de material com 

dispositivo de paralização de perneira quando em posição de coleta  

01 R$16.433,33 R$16.433,33 

21 
MESA GINECOLÓGICA: Material de aço inoxidável, com posições do leito 

móvel. 
01 R$2.816,67 R$2.816,67 

22 ESFIGMOMANÔMETRO: Adulto/ Obeso com velcro confeccionado em nylon. 02 R$180,00 R$360,00 

23 
BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165 W): Com alarmes, com funções bipolar, 

microprocessado e com potência mínima de 150W. 
01 R$52.926,67 R$52.926,67 

                                                                       
4. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste Termo de Referência, em especial:  
a) Efetuar a entrega do material descrito no item 3.1 deste termo de referência, de acordo com as especificações e demais 
condições estipuladas;  



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 
Avenida Santana, 2975 – 2º andar. Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

b) Comunicar a Secretária Municipal de Saúde - SEMSA, no prazo Máximo de 10 (dez) dias anteriores ao vencimento do prazo 
da execução do serviço, a impossibilidade de seu cumprimento, apresentado as devidas justificativas;  
c) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto licitado;  
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO  
5.1. O prazo de entrega dos Materiais Hospitalares será de até 15 dias, após O RECEBIMENTO DA Ordem de Serviço do setor 
requisitante desta SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. 
  
6. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMSA  
6.1. A Secretária Municipal de Saúde – SEMSA obriga-se à:  
a) Comunicar à Licitante Vencedora do respectivo item todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a entrega do material;  
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante vencedora com relação ao item objeto do 
certame;  
c) Efetuar o pagamento a licitante vencedora de cada 30 (trinta) dias úteis após a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente 
atestado pelo setor componente;  
d) Assegurar de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado de forma a garantir que são 
vantajosos para o município;  
e) Rejeitar no todo ou em parte, o material que a licitante vencedora do respectivo item entregar em desacordo com as 
especificações deste termo; 
  
7. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
7.1 O prazo de validade será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogáveis nos termos em Lei.  
 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das 
multas previstas neste Termo e das demais cominações referidas no Capítulo 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 assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho; 
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) Não mantivera proposta, injustificadamente; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante 
vencedora as seguintes sanções:  
a) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor global 
do respectivo item; 
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 
8.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato. 
8.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 
(quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não cumpridos serão cobrados judicialmente. 
8.5. Compete a Secretária Municipal de Saúde –SEMSA a aplicação das penalidades previstas neste Termo, facultada a defesa 
do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
8.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação, quisera dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, 
ou, fazê-lo subir devidamente informados.  
 
9. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.  
9.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidores na condição de representantes definido pelo 
Secretario Municipal de Saúde mediante Portaria, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fiel e 
correto fornecimento dos materiais solicitados, pra fins de pagamento. 
9.2. No curso da entrega dos materiais, objeto de compra, caberá ao Setor De patrimônio/SEMSA/PMS, diretamente ou por quem 
vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências e especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela 
empresa fornecedora. 
9.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Santana poderá rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos caso estejam em 
desacordo com o previsto neste Termo de Referência, Especificações técnicas e Quantidades. 
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9.4. O Setor de Patrimônio comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na entrega dos 
materiais, para imediata substituição, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
10.1. A aceitabilidade da proposta será estritamente conforme as especificações e exigências deste Termo de Referência. A 
descrição dos materiais deverá ser detalhada, com indicação de marca, modelo e demais características de forma que se tenha 
uma noção objetiva e clara dos mesmos. 
 
11.1 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega dos materiais contra a apresentação da fatura e/ou 
nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo setor competente da contratante, condições indispensáveis para o pagamento. 
11.2 A certificação da nota fiscal acontecerá mediante a entrega total dos materiais deste Termo de Referência. 
 
12. DA FONTE DE RECURSOS:  
12.1. Os recursos para a execução de compra dos itens ocorrerão à conta do orçamento do Fundo Municipal de Saúde da SEMSA 

do município de Santana no exercício de 2014, proveniente da PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE 

EMENDAS: 

Emenda n°11193.442000/1140-01;  

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Quaisquer esclarecimento ou informações das especificações técnicas dos materiais neste termo de Referência será 
esclarecido pelo Setor de Patrimônio/SEMSA. 
13.2 Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do cumprimento do referido contrato, os contratantes deverão eleger 
o Foro da Comarca de Santana, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.                                     

                                                                                     Santana-AP, 10 de Junho de 2019 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

     À 
Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana, nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso. 
Santana/AP 

 
PROCESSO N.º 987/2018 
PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2019 –CL/PMS. 

 
OBJETO:  

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE ERESPONSÁVEIS 

 
2 - PREÇOS 

 

ITEM OBJETO 
VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 
   

2 
   

 
3 - CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 

 
3.1- Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a vírgula, 
sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 
3.2- Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 

 
4 - CONDIÇÕESGERAIS 

 
4.1- Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a entregar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 

 
5 - CONDIÇÕES DEPAGAMENTO 

 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 30º (trigésimo) dia, a contar 
da data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de prestação dos materiais, nos termos do presente Edital. 

 

 
6 - DADOS BANCÁRIOS 

 
6.1- A proponente possui conta corrente nº............,na Agência nº............no Banco S.A. 

 
7 - REPRESENTAÇÃOLEGAL 

 

7.1- Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., .......................(cargo).........,é 
representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). 

 
 

8 - DECLARAÇÕES EXTRAS 

 
8.1- Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas 
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especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 

 
 

9 - VALIDADE DAPROPOSTA 

 
A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta data. 
 
 

Santana, ..... de ............................ de 2019. 

 

 

____________________________________ 
 

 
 

 
- CARIMBO DAEMPRESA 

- NOMEECARGODAPESSOAQUE ASSINA 
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ANEXO III - MODELO 

 ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADETÉCNICA  
 
 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa  , inscrita no 
CNPJ sob o nº ,estabelecida , forneceu para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s)produtos: 

 
 
 
 

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 
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ANEXO IV 

 D E C L A R A Ç ÃO  
 
 

Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º 044/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso 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). 

 
Local e data 

 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

 MODELO -  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 
 

(representante legal da empresa),como  representante  devidamente  constituído  da  empresa:(empresa 
licitante),CNPJ: ,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 043/2018–CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) A PROPOSTA apresentada para participar  do Pregão  Eletrônico nº XX /2019 – CL/PMS, 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 
Eletrônico nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº /2019 – CL/PMS 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
nº/2018. 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº /2019 –CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº /2019 – CL/PMS, não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº /2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº /2019 – CL/PMS 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. 
 

 , de de 2019. 
 
 

Representante legal da empresalicitante 
 

Obs: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
 

 
 (nome da empresa)  , inscrita no CNPJnº  por intermédio 

de seu representante legal o (a)Sr.(a) portador (a) da Carteira de identidade nº   _ e de 

CPF nº  ,DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº /2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, éconsiderada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0034/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007. 

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007. 

 

 
(Localidade) de de  

 

Representante legal 
 
 

Obs: A declaração acima deverá ser assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
 
 

Obs: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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MINUTA DO CONTRATO - PROCESSO  n.º /2019-PMS 

 

 

 

ANEXO VII 

 
 

 
CONTRATO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/PMS, por intermédio 
da ____________________________________________, e a 
EMPRESA................................................ 

 
 
Aos ....... (       ) dias do mês de .......... de 2019, no edifício-sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, situado ......................, 
nesta Capital, compareceram as partes, de um lado ____________________________________________________, C.N.P.J. n. º 
......................., com sede nesta Capital, na ................................., neste ato representado pelo .........................., 
............................................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro ...................................................., 
C.N.P.J. nº................................, estabelecida na ........................, neste ato representada pelo Senhor(a) ................................., RG nº 
...................................., CPF nº ............................. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo 
firmar o presente Termo, na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, ficando 
avençado o que segue: 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
1.1 - Constitui o objeto _________________________________________________________________________________, 
conforme quantitativos e localidades constantes do Termo de Referencia - Anexo 1 do edital.   
1.2 - objeto contratado deverá ser executado de forma a atingir o fim a que se destina, com a eficácia e qualidade requerida. 
 
CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente contrato é o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, a empresa licitante vencedora 
responsabiliza-se pela segurança do MATERAL, até o local da entrega do mesmo, ou seja, nas dependências da Prefeitura Municipal 
de Santana para devida conferência e recebimento por parte do fiscal da Secretaria Municipal de Saúde-PMS, designado pela 
autoridade competente. 
 

CL                   CÁUSULA 3ª - DOS MATERIAIS 
A CONTRATADA, pelo presente termo, compromete-se a fornecer _____________________________, conforme estabelecidos no 
Termo de Referencia – Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato. 
 
CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
4.1 - Durante a vigência do Contrato, o objeto desta avença, não poderão sofrer intervenção de terceiros, para os fins a que se 
destina. 
 4.2 - A CONTRATADA garantirá a entrega dos materiais pelo prazo contratual, e responsabilizar-se-á pelo perfeito cumprimento 
de todo o objeto contratado, conforme especificação dos materiais, nos termos deste instrumento. 
4.3 - A CONTRATADA deverá utilizar-se de empregados devidamente registrados, mantendo à disposição do CONTRATANTE 
as respectivas documentações, compostas de testes de avaliação profissional e atestados médicos previstos na legislação em vigor, 
de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. 
4.4 - Fica facultado ainda ao CONTRATANTE, solicitar, a qualquer tempo, a substituição de qualquer empregado, ao seu 
exclusivo critério, cabendo à CONTRATADA, neste caso, promover a substituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da solicitação, sem prejuízos da continuidade do serviço até a efetiva substituição. 
4.5 - A CONTRATADA observará e instruirá seus empregados a obedecer em as normas que disponham sobre higiene, 
segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta moral e profissional, os quais deverão apresentar situação 
trabalhista, previdenciária e securitária regulares. 
4.6 - A CONTRATADA empregará, nos serviços aqui descritos, pessoal técnico especializado, os quais deverão portar, 
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obrigatoriamente, carteira de identificação, quando nas dependências do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

5.1 - O presente Contrato terá a duração inicial de 12 (dozes) meses, entrando em vigor no dia ...... de .................... de 2019, com 
término previsto para o dia ..... de ................... de 2019. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO 
6.1 -Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições constantes dos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.2 -A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará a rescisão contratual, obedecendo-se ao disposto no artigo 79, acarretando as 
consequências contidas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações, observados, porém, os termos e condições deste Contrato. 
6.3 -A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as 
vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença. 

 
CLÁUSULA 7ª - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS 
 
7.1 - Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ XXX,00(XXXXXXX): Órgão: 05 Fundo Municipal de saúde; Unidade 
Orçamentária: 05.02 Secretaria Municipal de Saúde; Função: XX Saúde; PA: XXX Manutenção das Atividades de atenção básica em 
saúde; Natureza: XX.XX.XX.00 Equipamentos e Material permanente; Fonte de Recurso: XX.XX.XX Recursos Federais;  XX XXXX, 
Fonte de Recurso: XX.XX.XX Tesouro Municipal, Natureza: XX.XX.XX Equipamentos e Material permanente. 
 

CLÁUSULA 8ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
8.1 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao agente fiscalizador, após cada período mensal de prestação dos 
serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, do serviço prestado no período a que o pagamento se referir e demais documentos 
solicitados. 
8.2 -  O pagamento será efetuado mensalmente até no 30º (trigésimo) dia, a contar do Aceite emitido pelo CONTRATANTE, e 
será processado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA no Banco _____________ S.A., nos termos da legislação 
vigente. 
8.2.1 - Por ocasião da apresentação da nota fiscal, (ou documento equivalente), deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
  a) Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 b) Arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); 
Protocolo de envio do documento da alínea “b” (anterior), através do canal da Conectividade Social; 

  d)  Certidão de regularidade fiscal referente aos tributos do município onde está estabelecida.  
 

8.2.2 - Os documentos descritos nas alíneas “b” e “c”, deverão ser apresentados mensalmente, relativamente ao mês imediatamente 
anterior. 
8.2.3 - É dispensada a apresentação de nova certidão - das mencionadas nas alíneas do item “8.2.1” – enquanto as anteriormente 
apresentadas estiverem dentro do prazo de validade expresso no referido documento. Neste caso, caberá à Contratada apresentar 
simples justificativa para a ausência da certidão, com fundamento neste item.  
8.3 -  A Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, através do agente fiscalizador ou seu substituto legal, terá o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para dar o aceite, providenciando sua remessa, devidamente atestada, ao Centro 
de Finanças e Contabilidade. 
8.4 -  Nos termos e prazos legalmente previstos, a Secretaria Municipal de de Saúde SEMSA procederá à retenção de percentual 
do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de antecipação da contribuição previdenciária da 
Contratada, e recolherá a importância retida, em nome da Contratada. 
8.5 -   Se a legislação municipal em vigor assim previr, a Secretaria Municipal de Saúde SEMSA poderá reter, a título de Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o percentual aplicável do valor tributável referente aos serviços prestados pela 
Licitante vencedora, indicado no corpo da Nota Fiscal/Fatura, destacando-se o valor das deduções de sua base de cálculo, sob pena 
da retenção incidir sobre o preço total dos materiais faturados; 
8.6 -  A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados nesta cláusula, bem como do documento fiscal com as 
especificações necessárias, assegura a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 
pagamentos seguintes até que se dê sua regularização. 
8.7 - No caso de devolução da nota fiscal, por sua inexatidão, na falta de apresentação dos documentos e comprovantes 
mencionados, ou na dependência de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no subitem 8.2, será contado a partir da data de 
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entrega da referida correção. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
9.1 -  Não será exigido prévia garantia contratual. 
 
CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE 
10.1 -  O reajuste dos preços contratados será anual, com base no IPCA, obedecendo-se ao disposto na legislação que 
regulamenta a matéria, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão 
de legislação superveniente. 
10.2 -  O prazo de 12 (doze) meses, para efeito de concessão do reajuste, será contado a partir da data para apresentação da 
proposta. 
10.3 -  Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do índice ocorrida entre o mês da apresentação da 
proposta  e  o  mês  em que o reajuste será devido,  em conformidade  com  o disposto no § 5º do artigo 1º da Resolução CC-79, de 
12.12.03, ou de outro regulamento que venha a complementá-lo ou substituí-lo. 
10.4 -  Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o termo inicial do período 
será contado da data em que o reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido. 
 
CLÁUSULA 11ª - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador, ou substituto legal, designados em ato administrativo, a quem caberá a 
verificação da qualidade dos materiais, comunicando à CONTRATADA, os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização. 
 
CLÁUSULA 12ª- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1 - A CONTRATADA, deverá indicar, formalmente, no ato de assinatura deste contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar junto ao CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações 
inerentes ao contrato e, ainda, ser o intermediário constante das comunicações entre as partes. A eventual substituição deste Agente 
Fiscalizador deverá ser comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos.  
12.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
12.3 - Responsabilizar-se integramente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, de acordo com as normas da 
ABNT, NBR 13971, complementada pela Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 e Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 
1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
12.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização da CONTRATANTE em seu 
acompanhamento. 
12.5 - Fornecer toda mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos necessários à execução. 
12.6 - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhado elementos com funções 
profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho. 
 
 
 
 
 
12.7 - Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes 
encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do CONTRATANTE e 
tomar as providências pertinentes. 
12.8 - Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução 
de possíveis ocorrências durante a execução deste Contrato. 
12.9 - Apresentar no início dos trabalhos, relação dos empregados que exercerão suas funções junto ao CONTRATANTE. Esta 
relação deverá ser refeita e reapresentada toda vez que houver alteração no quadro de funcionários da CONTRATADA. 
12.10 -Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidentes 
de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham 
estado a serviço da CONTRATANTE por força deste Contrato. 
12.11 -Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente. 
12.12 -Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pelo 
CONTRATANTE. 
12.13 -Comunicar, por escrito ao CONTRATANTE, através de cópia da ficha de assistência técnica, toda e qualquer irregularidade 
encontrada, proveniente de utilização indevida ou manipulação incorreta dos equipamentos. 
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12.14 -Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social. 
12.15 -  Ocorrendo falta do funcionário responsável pelo monitoramento, deverá ser providenciada a substituição no prazo de duas 
horas.  

CLÁUSULA 13ª- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obrigar-se-á: 
13.1 - Proporcionar à CONTRATADA, todas as facilidades necessárias à boa execução do presente contrato, permitindo o livre 
acesso de seus funcionários ou prepostos às suas dependências, para realização dos serviços constantes desta avença. 
13.2 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato; 
13.3 - Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 
13.4 - O CONTRATANTE, designará funcionário para desempenhar a função de Agente Fiscalizador administrativo deste Contrato, 
ao qual caberá praticar todos os atos indispensáveis ao bom desempenho dos serviços contratados, cabendo ao mesmo gerir todas 
as obrigações inerentes ao Contrato e, ainda, ser o intermediário constante das comunicações entre as partes.   
 
CLÁUSULA 14ª - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
14.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº......../19. 

CLÁUSULA 15ª - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS 

15.1 -  O encargo mensal inclui os tributos vigentes na data de assinatura do presente, decorrentes da legislação social ou fiscal, 
bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução do objeto 
deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo o 
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma 
. 
15.2 - Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da CONTRATADA contra o CONTRATANTE, aquela 
assumirá total responsabilidade pelo objeto do pedido e/ou condenação final, bem como por eventuais autos de infração lavrados 
pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS, que se refiram a empregado(s) da CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 16ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 - Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
6.2 - Quando aplicada a multa, esta será descontada da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente e/ou dos pagamentos devidos. 
 
CLÁUSULA 17ª - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 
17.1 -A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão Eletrônico nº ......../19 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz 
parte integrante desta avença como se aqui estivesse transcrita. 
17.2 - Aplica-se, à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais 
dispositivos legais aplicáveis à espécie.  

CLÁUSULA 18ª - DO FORO 

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, no Estado do Amapá, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
18.2 - E por estarem justas e Contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 
produza os efeitos de direito. 
 
 
 
 

             CONTRATADA                 CONTRATANTE 

 
 


