
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL E ANEXOS  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2021.  

 

OBJETO: aquisição de móveis, eletrônicos, materiais e equipamentos 

hospitalares, para estruturação do Centro de Parto Normal, atendendo 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo 

Magalhães/BA.  

 
 

 

 



 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2021  

 

 
 

▪ Processo Administrativo nº 404/2021 

▪ Pregão Eletrônico nº 060/2021 

▪ Base Legal: Regido Pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019,            

Subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações, Lei Complementar nº 

123/2006 E Demais Legislação Pertinente.  

  Modalidade: Pregão - Forma: Eletrônica 

▪ Modo de disputa: Aberta  

▪ Tipo de Licitação: Menor Preço Por lote 

▪ Regime de execução: Entrega Parcelada 

▪ Unidade Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde  

▪ Recebimento das Propostas: De 20/08/2021 - às 08h00 até às 12h00 do dia 01/09/2021.  

▪ Início da Sessão de disputa de Preços: 01/09/2021 horário: às 14h00. 

▪ Referência De Tempo: Horário De Brasília (DF). 

▪ Local: Portal: Bolsa de Licitações Do Brasil BLL – www.bll.org.br.  

 

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital, que será conduzido 

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 027/2021. 

O presente certame será regido nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto 

Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 265/2021, da 

Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016 aplicando-

se, Lei Estadual 9.433/2005, Decreto Federal 3.555/2000, Decreto Municipal nº 

971/2006 subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, e as exigências estabelecidas 

neste Edital, além das demais normas pertinentes, observadas as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

 

 

1. PREÂMBULO 

2. OBJETO 

http://www.bll.org.br/


 

 
 

2.1. A presente licitação tem por objeto  aquisição de móveis, eletrônicos, materiais 

e equipamentos hospitalares, para estruturação do Centro de Parto Normal, 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, conforme Termo de Referência - Anexo I, o qual faz parte integrante 

deste Edital, independentemente de sua transcrição. 

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu 

interesse. 

2.3. O critério de julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as previsões 

deste Edital e a sua classificação será pelo critério de menor preço, observados o 

atendimento das especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos. 

2.4. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

2.5. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da 

Minuta da Ata de Registro de Preços - Anexo VI deste Edital. 

 

 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente 

ao objeto desta licitação e que atenderem todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste Edital e seus Anexos. 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda 

a documentação exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações do 

Brasil – BLL. 

3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 

associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário 

fixado no edital para o recebimento das propostas. 

3.4. Não poderão participar desta licitação: 

3.4.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração 

direta ou indireta federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade ou que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão 

competente). 

3.4.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da Administração; 

3.4.3. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 



 

 
 

3.4.4. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou 

responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou que 

tenham participação na elaboração do Termo de Referência do objeto licitado, na forma 

do Art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.4.5. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias 

integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante; 

3.4.6. Pessoas físicas; 

3.4.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

 

 4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) Elaborar a ata da sessão; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 

 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear através do instrumento de 

mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 

empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bllcompras.com.  

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - 

BLL: 

http://www.bllcompras.com/


 

 
 

4.2.1.1. O cadastramento do licitante junto à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL deverá 

ser requerido, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente 

credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão; 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital; e especificações do produto objeto da licitação em 

conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens 

específicos, mediante solicitação do Pregoeiro, no ícone ARQ, inserção de catálogos do 

fabricante. A empresa participante do certame não deve ser identificada. 

4.2.2. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema 

eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor 

contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 

Licitações do Brasil. 

4.2.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 

Certidão Simplificada ou Registro do enquadramento em Microempresa- ME ou 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 

dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 

tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

4.2.4. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do 

Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

4.2.5. O acesso do operador ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 

de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 

prévia definição de senha privativa. 

4.2.6. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 

ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

4.2.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 

BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 



 

 
 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.2.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

 4.3. PARTICIPAÇÃO:  
 

4.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 

mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

4.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

da desconexão do seu representante; 

4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

4.3.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

4.3.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 

esclarecida através de uma empresa associada ou diretamente em contato com a Bolsa 

de Licitações do Brasil - BLL. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta 

contendo a descrição do objeto ofertado, marca, preço e demais condições exigidas, 

concomitantemente com TODOS os documentos de habilitação exigidos no Edital, 

até a data e o horário estabelecidos no Edital para recebimento das Propostas, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 



 

 
 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

 6.    DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário e Total de cada Item; 

b) Descrição detalhada do objeto, consoante especificações do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

c) Marca;  

d) Fabricante; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento do bem; 

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei Federal n° 



 

 
 

8.666/1993. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração, por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital. 

7.2. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a 

sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas. 

7.2.1. O Senhor Pregoeiro, verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente, estas participarão da fase de lances. O sistema disponibilizará campo próprio 

para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar 

7.   DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES. 



 

 
 

lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.4.1. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar 

conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance 

para cada item. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico, modo de disputa, 

fixado no preâmbulo deste edital.  

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até (10) dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.10.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 3 

(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.2. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 



 

 
 

dos lances. 

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro 

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.15. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.16. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.16.1. Prestados por empresas brasileiras; 

7.16.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.16.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 

e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.17. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.18.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.18.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

 8.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 



 

 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do Art. 7º e no § 9º do Art. 26 do Decreto 

Federal n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.3. Qualquer interessado no certame poderá requerer que se realizem diligências 

para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito 

pelo Pregoeiro. 

8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante  e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar 



 

 
 

apresente amostras, sob pena de não aceitação da proposta, no local e prazo a ser 

indicado pelo Pregoeiro. 

8.7.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.7.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.7.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. 

8.7.4. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.7.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.7.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão 

ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.7.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 

8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto 

não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras 

aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo 

das penalidades cabíveis. 

8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 

serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a  

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 



 

 
 

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

 9.    DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante  

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do Artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio dos documentos anexados no Sistema da BLL - Bolsa de Licitações 

do Brasil, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação técnica e qualificação econômica financeira, conforme exigências 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 
 

constantes no Edital. 

9.4.1. É dever de o licitante atualizar previamente a documentação constante no 

Sistema da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.4.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme Artigo 43, § 

3º, do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

9.5. A fim de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro poderá 

suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo 

de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. Se o licitante for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.9. Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não- 

digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9.12. Os licitantes deverão anexar no Sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação. 

 



 

 
 

 9.13. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

9.13.1. Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietários; 

9.13.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.13.3. 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; 

9.13.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

9.13.5. 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. 

9.13.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da respectiva consolidação. 

 

 9.14. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 

9.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

9.14.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

9.14.3. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade em 

vigor; 

9.14.4. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

9.14.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas – BNDT em www.tst.jus.br, com validade em vigor; 

9.14.6. Caso se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá 

apresentar Certidão Simplificada ou Registro do enquadramento em Microempresa- 

ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, devidamente autenticado pela Junta 

Comercial ou Cartório de Registros Especiais; 

9.14.6.1. Não terá direito aos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 

123/2006, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa 

condição. 

http://www.tst.jus.br/


 

 
 

9.14.6.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiárias do tratamento 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.14.6.3. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, a 

microempresa ou empresa de pequeno tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. Sendo 

certo que a não regularização da documentação, no prazo previsto, implicara 

decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

 9.15.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 
9.15.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

9.15.2. O(s) Atestado(s) apresentado(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) de acordo com 

o parágrafo 3º do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
9.15..4. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, em plena 

validade, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme dispõe 

o Art. 2º, da Lei Federal nº 6.360/76 e Portaria Federal nº 2.814, de 29/05/98. 

 

9.15.5. Alvará de localização e/ou funcionamento, em plena validade, emitido pelo 

orgão responsável da sede da licitante.   

 

 9.16. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 

9.16.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigível, devidamente registrado na Junta Comercial e apresentado na forma da lei, 

que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 



 

 
 

balancetes ou balanços provisórios; 

9.16.1.1. Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD 

(Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal 

nº 787/07, as empresas enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram 

o Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as 

empresas enviam eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por 

meio do SPED e ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta 

Comercial. 

9.16.1.2. Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes do 

SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução 

CFC N.º 1.418 que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: “26. A entidade deve 

elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final 

de cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos 

intermediários.”; 

9.16.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas 

no Balanço Patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa 

(Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios 

das seguintes fórmulas: 

 
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo 

 
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC = Ativo 

Circulante 

Passivo 

Circulante 

 
c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

Ativo Total 

 
OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

➢ Compras e Serviços: 



 

 
 

• ILG maior ou igual a 1,0; 

• ILC maior ou igual a 1,0; 

• GEG menor ou igual a 1,0. 

 
OBS2: É obrigatória a apresentação de todos os índices solicitados no item 7.5.4 

(ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) E 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) obterá classificação econômico-

financeira relativa ao Balanço Patrimonial, às empresas que apresentarem pelo menos 

dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 

9.16.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da Pessoa jurídica, com data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias da 

data da sessão de abertura do certame. 

 

               
9.17.1. Declaração firmada por seu representante legal de cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme modelo do Anexo III do 
Edital; 
9.17.2. Declaração firmada por seu representante legal de que não possui vínculo com 
servidor público, conforme modelo do Anexo IV do Edital; 
9.17.3 Declaração de Responsabilidade, conforme modelo do Anexo V do Edital.  
 

 10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico ou 

por e-mail e deverão ser redigidas em língua portuguesa, digitada, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, contendo as seguintes 

informações: 

a) Identificada com a razão social, endereço, número da inscrição no CNPJ do 

estabelecimento que apresentou a proposta e que necessariamente emitirá a Nota 

Fiscal; 

b) Conter os dados (Nome completo, RG, CPF e endereço) do responsável pela 

assinatura do Contrato, bem como a indicação do banco, número da conta e agência 

do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

c) Especificações Detalhadas do Objeto Ofertado, consoante exigências do edital; 

d) Valor Unitário e Total para Cada Item, consoante valores finais ofertados na 

9.17. OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO: 



 

 
 

sessão de lances do Pregão Eletrônico, expresso em algarismo com duas casas 

decimais; 

e) Valor Total da Proposta, expressos em algarismo com duas casas decimais e 

também por extenso; 

c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta)  dias, a contar da data da  

sessão de abertura da licitação. Se na proposta não constar prazo de validade, 

subentende-se 60 (sessenta) dias. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

 11.  DOS RECURSOS  
 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, 

concederá o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 



 

 
 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo legal 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

11.4. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se 

relacionem às razões indicadas pelo licitante no sistema eletrônico. 

11.5. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães não se responsabilizará por 

recursos endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 

Setor de Licitações e Contratos, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo 

legal. 

11.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

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

aproveitamento. 

11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

11.9. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes 

através do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil – BL, bem como por meio de 

publicação no Diário Oficial do Município. 

 

 12.  DA REABERTURA DA SESSÃO  PÚBLICA  
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 



 

 
 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

cadastro no sistema da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

13.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 

13.2. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o resultado do procedimento 

licitatório. 

 

 14.  DO TERMO DE CONTRATAÇÃO  
 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 

(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ata de registro 

de preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, por meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 

(três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido para assinatura da ata de registro de preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Após assinatura da ata de registro de preços, será emitida pelo Setor de 

Compras da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães uma Nota de Empenho 

e Ordem de Fornecimento/Serviços, ou outro documento equivalente, constando os 

quantitativos, prazos e condições de entrega do objeto contratado. 

14.4.1. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993; 



 

 
 

b) A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e  seus 

anexos; 

c) A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como verificará a 

regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora. 

14.6. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência da contratação. 

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 

sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 

licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

 15.  DO PAGAMENTO  
 

15.1. O pagamento será realizado pela Contratante, através de crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, e depois de atestada pelo Contratante a execução do objeto licitado. 

15.1.1. A Nota Fiscal deverá ser apresentada em conformidade ao CNPJ da Prefeitura 

Municipal e/ou CNPJ do Fundo Municipal, e deverá vir acompanhada das 

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como de todas as Ordens de 

Fornecimento/Prestação de Serviço encaminhadas à Contratada. 

15.2. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

15.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

15.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação 



 

 
 

de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, 

a proponente que assim o fizer. 

 

 16.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 

16.1 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão à conta dos 

recursos financeiros a serem indicados na Solicitação da Despesa em momento 

oportuno. 

 

 17.  DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:  
 

17.1. A contratada será responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na 

execução do Termo de Contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Luís 

Eduardo Magalhães/BA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos 

morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

17.2. A contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

I - advertência; 
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos na Minuta da ata 

de registro de preços deste instrumento convocatório; 

III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de Luís Eduardo Magalhães 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

17.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a 

obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

17.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e 

a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a 

reincidência na prática do ato e as justificativas apresentadas pelo adjudicatário, sendo 



 

 
 

que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pelo Município, o adjudicatário ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

 

 18.  DAS SANÇÕES:  
 

18.1. A recusa em assinar do Termo de Contrato, bem como o descumprimento 

parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão ou 

entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguinte sanção 

prevista na Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93, garantindo a prévia e 

ampla defesa em processo administrativo: 

a) Advertência declaração de inidoneidade para participar de licitação e 

impedimento de contratar com o Município de Luís Eduardo Magalhães por prazo de 

até 05 (cinco) anos; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a data 

de sua convocação; 

c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do objeto não executado; 

d) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não 

executado por cada dia subsequente ao trigésimo. 

18.2. A administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à 

contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 

descumprimento das condições estipuladas no Termo de Contrato. 

18.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e seu 
pagamento 

 

Não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

 19.  DA REVISÃO DOS PREÇOS  
 

19.1. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos   preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao 

órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 



 

 
 

19.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 

poderá optar por cancelar o Termo de Contrato e iniciar outro procedimento licitatório; 

19.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 

condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, 

os fornecedores registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por 

aditamento, dos preços. 

 

 20.  REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO:  
 

20.1. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá 

revogá- lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de 

ato escrito e fundamentado. 

20.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento 

dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

 21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação deverá ser realizada de forma eletrônica, através do Sistema da 

Bolsa de Licitações do Brasil – BLL,  ou por petição dirigida ou protocolada no Setor 

de Licitações e Contratos, situado no seguinte endereço: Rua José Ramos de Anchieta, 

nº 187, Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães/BA. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, por forma eletrônica, através do Sistema da Bolsa de Licitações do 

Brasil - BLL. 



 

 
 

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de impugnação e esclarecimentos serão divulgadas no 

sistema da Bolsa de Licitações do Brasil e publicados no Diário Oficial do Município. 

 

 22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.    

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



 

 
 

 

a) ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 

b) ANEXO II – Modelo Declaração de que não emprega menor de idade; 

c) ANEXO III – Declaração de que não possui vínculo com servidor público; 

d) ANEXO IV – Declaração Responsabilidade; 

e) ANEXO V – Minuta do Contrato de Fornecimento  

f) ANEXO VI - Termo de Referência; 
 
 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 18 de agosto  de 2021. 

 
 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  

Prefeito Municipal  



 

 
 

 
 

ANEXO - I  

MODELO DA PROPOSTA MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL 
(Em papel timbrado ou carimbo do Licitante vencedor) 

 
Apresentamos nossa proposta para execução do objeto da presente licitação: Pregão 
Eletrônico nº 060/2021, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

NOME DA EMPRESA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE e CARGO: RG e CPF: ENDEREÇO e 
TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 

 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I 
do Edital. PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 
A proponente declara ainda que no preço acima proposto estão inclusas todas as 
despesas diretas e indiretas à execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, 
frete, seguro, combustível, EPI’s, transporte e entrega do objeto, bem como as 
despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sessão de abertura do certame. 

 
Local e data, 
 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 



 

 
 

ANEXO - II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

(Em papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer 

fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso 

XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas  alterações. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Declaração. Local e data, 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

LEGAL IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO 

FIRMATÁRIO 



 

 
 

ANEXO - III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM 

SERVIDOR PÚBLICO. 

(Em papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no processo licitatório 

Pregão Eletrônico nº 060/2021, junto à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, que a Empresa  , inscrita no CNPJ 

nº  , não possui em seu quadro de pessoal, servidores 

públicos ou dirigentes se órgão ou entidade contratante responsável pela licitação, nos 

termos do Inciso III, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente 

declaração. Local e data, 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

LEGAL IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO 

FIRMATÁRIO 



 

 
 

ANEXO - IV 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

(Em papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 

060/2021 da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, que a Empresa. 

  , inscrita no CNPJ sob nº  tomou 

conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se 

compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, 

sob as penas da Lei. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente 

declaração. Local e data, 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

LEGAL IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO 

FIRMATÁRIO 



 
 

 
 

 

ANEXO - V 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO  Nº XXX/2021 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2021 

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua 
Jose Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado por 
seu Prefeito, o Ondumar Ferreira Borges Junior, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-01, o FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, representado neste ato, pela Secretária Municipal de Saúde, 
Maria Gabriela Izoton, residentes e domiciliados nesta cidade, assistidos juridicamente 
pela Procuradoria Geral do Município, na pessoa do senhor Willton Barbosa Novaes, 
Procurador Geral do Município, doravante     CONTRATANTE,     e,     do     outro     lado,     
a _____  , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no . . /0001- , 
estabelecida à Rua  , no        , Edifício , 
  , , no Município de  , através 

de seu Sócio-Gerente,  , portador de cédula de identidade no

  SSP/BA e CPF no        .       .       - 

    , denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firma o presente 

Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico   n.º   

023/2021,   pelo   Prefeito   Municipal   em 

         /      /       ; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas 

modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a aquisição de móveis, eletrônicos, materiais e 

equipamentos hospitalares, para estruturação do Centro de Parto Normal, atendendo 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA, cuja 

descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta no processo 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2021. 

 
Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da 

CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2021, 

passam a fazer parte integrante 

 



 
 

 
 

deste instrumento contratual independente de transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, devendo 

ser observado à emissão da ordem de fornecimento pela autoridade competente, para 

início da execução. Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das 

partes, observando-se as possibilidades da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

A Prefeitura não se obriga em adquirir os produtos na sua totalidade, devendo ser 

entregues de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente 

formulada, nas condições estabelecidas na proposta vencedora. 

3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, sendo dele 

decorrentes as seguintes obrigações: 

 
I- Da CONTRATADA: 

1.1. Executar o objeto contratado de acordo com as características exigidas neste Termo, 
no Edital de Licitação, no Termo de Contrato e de acordo com a legislação vigente 
pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, 
ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

1.2. Entregar os itens conforme quantitativos e especificações deste Termo de Referência. 
1.3. Reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, no prazo estabelecido, às suas expensas, 

os itens que não atenderem aos mencionados neste Termo, assim como aqueles que 
se verificarem vícios. 

1.4. Entregar os itens no prazo e local estabelecido pela Secretaria Municipal competente.  
1.5. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações; 
1.6. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE; 
1.7. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do 

recebimento da comunicação para esse fim específico; 
1.8. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
1.9. Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de 

endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento; 
1.10. Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao 

objeto da presente licitação; 
1.11. Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do Termo 

de Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

1.12. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, 



 
 

 
 

no que se refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, 
durante toda a execução do objeto, as quais são de natureza sine qua non para a 
emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza; 

1.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme 
art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93; 

1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

II- Do CONTRATANTE: 

11.1. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela 
credenciada;  

11.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Edital de Licitação e do 
Termo de Contrato; 

11.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento 
integral das obrigações e formalidades legais.  

11.4. Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua 
correção;  

11.5. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução do 
objeto e demais informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho do 
objeto ora contratado; 

11.6. Informar à Contratada nome e telefone do gestor do Termo de Contrato e seu 
substituto, mantendo tais dados atualizados. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do 

disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores 

alterações. 

Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma 

da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e 

especificação do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO. 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do material objeto 

do presente contrato, a importância estimada de R$ ( ), fixada de 

acordo com o Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 060/2021. 

 



 
 

 
 

12.1.O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de      
até 30 (trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do 
recebimento do objeto. 

1.1. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal 
acompanhada dos documentos descritos no Item 13, todos devidamente conferidos 
por servidor público responsável. 

1.2. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

1.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão 
os mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo 
automaticamente alteradas as datas de vencimento, não respondendo o Município 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

1.4. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverá ser especificado no corpo da Nota 
Fiscal o número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 

Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhaes/BA à conta da seguinte 

programação: 

 
ÓRGÃO/UNIDADE: 02.09.100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
PROJETO/ATIVIDADE:  
10.301.051.2047 – GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
ELEMENTO DE DESPESA:  
4.4.9.0.52.00.0000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE DE RECURSO: 014 - SUS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que 

não subsistam condições para a continuidade dele; 

II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 

prosseguimento de sua execução. 

§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que 

haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida 

no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 



 
 

 
 

§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as 

partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde 

que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 

1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de 

descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma 

estabelecida no item 14 do Edital Pregão Eletrônico nº 060/2021. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

No curso da execução do fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de 

fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição 

qualitativa dos produtos entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela 

CONTRATADA. 

 
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados 
pelo (a) Servidor 

(a) , Matrícula         , lotado (a) na Secretaria Municipal de

 , designado (a) Gestor Operacional do referido contrato. 

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em 

corresponsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não 

excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos 

que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do 

contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da 

Comarca de Luís Eduardo Magalhaes/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após 

lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-

assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

 
Luís Eduardo Magalhaes/BA,  XX de agosto de 2021. 

 

 
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 



 
 

 
 

 

 
WILTON BARBOSA NOVAES               MARIA GABRIELA IZOTON 

Procurador Geral do Município         Secretária de Saúde 

 
XXXXXXXXX 

CONTRATADA 

TESTEMUNHA 01 : 
Nome: 
CPF: 

TESTEMUNHA 02 : 
Nome: 
CPF: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO – VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências;  

1.2. Lei nº. 10.520/02, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

1.3. Lei complementar 123/2006, atualizada, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 

Empresa de Pequeno porte. 

1.4. Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente Termo tem por objeto a aquisição de móveis, eletrônicos, materiais e equipamentos 

hospitalares, para estruturação do Centro de Parto Normal, atendendo as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA, de acordo com as especificações constantes 

deste Termo de Referência. 

2.2. O regime de execução do objeto é: Empreitada por preço unitário. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. A presente contratação se justifica pela necessidade de estruturação do Centro de Parto 

Normal (CPN) que será inaugurado neste Município, objetivando oferecer uma melhor assistência às 

pacientes que farão uso dos serviços prestados por esta Unidade, com eficácia, rapidez e precisão, 

primando por um atendimento humano e de qualidade aos usuários da atenção primária.  

3.2. Criados como estratégia governamental de humanizar a assistência ao parto no país, os 

Centros de Parto Normal (nome oficial) são ambientes que unem o aconchego do lar aos recursos 

necessários para o atendimento de partos normais de baixo risco. As equipes das Casas de Parto são 



 
 

 
 

capacitadas para lidar com situações de emergência e estão sempre prontas a agir em casos de 

complicações e necessidade de transferência para um hospital.  

3.3. Nas Casas de Parto o ato de dar à luz é tratado como um processo natural que faz parte da 

vida da mulher e para o qual o seu corpo está preparado. O tratamento oferecido é centrado nas 

necessidades e na segurança da parturiente e do bebê, com acolhimento e respeito. Nestes locais são 

incentivadas a integração familiar em torno do nascimento, a amamentação e o vínculo de afeto entre 

mãe, pai e bebê.  

3.4. A aquisição dos equipamentos, objeto deste Termo, visa oferecer condições mínimas de 

segurança e conforto às pacientes e ainda, garantir condições adequadas de trabalho também para os 

profissionais da saúde em atendimento na Unidade, promovendo a ampliação do acesso, do vínculo 

e da atenção humanizada ao parto e ao nascimento.  

3.5. Essa ação é significativa, pois fomenta a prestação de um atendimento de qualidade, integral 

e humano aos usuários da Atenção Primária, agregando e ampliando as ações de prevenção, 

promoção e proteção à saúde dos cidadãos luiseduardenses. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta de recursos consignados no 

orçamento do órgão proponente do edital, conforme dotação orçamentária abaixo descrita: 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.09.100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

PROJETO/ATIVIDADE:  

10.301.051.2047 – GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

ELEMENTO DE DESPESA:  

4.4.9.0.52.00.0000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

FONTE DE RECURSO: 014 - SUS 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

LOTE 1 – EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR 

Item Material Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

1 
Carro de emergência: em chapa metálica, com tratamento e 
pintura eletrostática texturizada. Possui 4 rodízios de 
movimento de 360 graus e freio em 2 rodas, garantindo 

2 Un. R$ 3.797,12 R$ 7.594,24 



 
 

 
 

mobilidade e praticidade. Seu gaveteiro é composto de 3 gavetas 
sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas 
para instrumentos. Um compartimento fechado com tampa 
basculante para uso geral. Tampo superior em material sintético 
dividido em dois módulos. Bandeja com giro livre de 360 graus 
para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor. 
Itens inclusos: Cabp de força tripolar de 2 metros, 4 tomadas 
(2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos; 
proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos, 
suporte para soro com altura ajustável; tábua para passagem 
cardíaca em acrílico, suporte para cilindro de oxigênio, trava 
para gavetas/basculante. 

2 

Esfigmomanômetro adulto Manômetro: mecânico, tipo 
aneróide. Escala de 0 a 300mmHg. Braçadeira – aprovada pela 
portaria INMETRO/DIMEL número de 166 de 26/10/2001. 
Fixação por grampo (metal): pulso adulto: 24 a 30 cm. Pulso 
Obeso: 30 a 38cm. Pulso obeso grande/coxa: 56 a 70 cm. 
Braçadeira – aprovada pela portaria INMETRO/DIMEL número 
017 de 07/02/2001. Fixaçção por grampo (metal): Pulso Adulto: 
21 a 27 cm. Pulso médio: 16 a 20 cm. Recém-nascido: 10 a 13cm. 

10 Un. R$ 128,24 R$ 1.282,40 

3 
Estetoscópio Clínico duplo Adulto/infantil auscultador duplo 
para utilização em adultos e crianças. 

10 Un. R$ 133,79 R$ 1.337,90 

4 

Suporte para Soro: com rodízios, altura variável base de ferro 
CHATO com pintura esmaltada na cor branca, parte superior 
(haste) com 4 ganchos soldados horizontalmente, possuindo 
movimento vertical feito por meio de mandril, altura mínima de 
160m altura máxima 2.20m. 

10 Un. R$ 361,25 R$ 3.612,50 

5 
Mesa para refeição no Leito. Material do tampo: madeira MDF; 
material da estrutura: aço pintado, peso suportado da mesa para 
refeição: 50kg. 

5 Un. R$ 405,78 R$ 2.028,90 

6 

Balança pediátrica eletrônica. Capacidade: 15kg, divisões de 5g, 
faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm. Fonte 
externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Voltagem: 
bivolt (110 / 220V) – automática (regula a voltagem sozinha, 
basta ligar na tomada). Concha anatômica em polipropileno com 
medida de 540 x 290mm injetada em material antigermes. 
Display em LED cp, 6 dígitos. Função Tara até a capacidade 
máxima da balança. 

2 Un. R$ 930,74 R$ 1.861,48 

7 

Cardiotocógrafo. FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC 
(Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal). Detecção 
automática do movimento fetal; Display de LED da FHR e UC; 
Transdutor de alta sensibilidade de 1 MHz; Porta de 
comunicação RS232; Análise automática CTG; Impressora 
térmica integrada de alta resolução; Economia de impressão, em 
modo grade, permite o uso de bobina de fax; Fácil operação 
utilizando apenas uma tecla; Software permite visualizar 
/arquivar / enviar / imprimir em papel comum; Frequência 
cardíaca fetal; Visor 7-Segmentos LED; 2 canais FHR e UC; 
Método de impressão: térmica; Velocidade de impressão : 1,2,3 
cm/minuto; Sinal de entrada: Ultrassom Dopller Pulsado; 
Frequência de Ultrassom: 1 Mhz; Potência de ultrassom: <10 
mW/ cm2; Método de detecção da FCF: auto correlação; Faixa 
de Medicção: 50 a 240bpm; Precisão da FHR : 120-160bpm +- 
1bpm; Fora da faixa 120-160bpm +- 2bpm; Contração uterina; 
Fonte de entrada: transdutor externo com medidor de pressão; 
Referência controle (zero) : chave de um toque; Faixa de 

1 Un. R$ 29.511,87 R$ 29.511,87 



 
 

 
 

medição: 0-99 unidades; Parâmetro de Cardiotocografia; Linha 
da base média da FCF; Número de UC; Número de acelaração; 
Número de desaceleração : tardia,precoce e variável; 
Taquicardia: moderada, severa. Braquicardia: moderada, severa. 

8 Detector fetal de mesa digital 6 Un. R$ 655,05 R$ 3.930,30 

9 Termômetro por infravermelho 6 Un. R$ 130,97 R$ 785,82 

10 
Escada de Ling Espaldar Barra de Ling Classic. Material padrão 
eucalipto, de espécie Eucalyptus grandis, revestido com película 
selador. 

7 Un. R$ 833,70 R$ 5.835,90 

11 
Escada de 2 degraus, escada resiste de inox com 2 degraus e 
antiderrapante. 

10 Un. R$ 176,12 R$ 1.761,20 

12 

Mesa para exame ginecológico construída em MDF com 
revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado 
em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par 
de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa 
de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 120 
m comp. X 0,60 m largura x 0,80 altura. Suporta até 180 kg. 
Dimensões aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp. 

1 Un. R$ 2.670,52 R$ 2.670,52 

13 

Poltrona reclinável acolchoada. Poltrona Hospitalar para 
acompanhante e descanso, assento, encosto de braços e pernas 
estofados, modelo revestido em courvin, com movimentos. 
Reclinável em 4 posições, pés com ponteiras de borracha. 

11 Un. R$ 1.111,96 R$ 12.231,56 

14 

DEA – Desfibrilador Externo Automático – equipamento leve e 
pequeno extremamente fácil de transportar. Comando de viva 
voz na língua portuguesa. Possui forma de onda bifásica com 
escada de energia até  200 joules, com tempo de carga inferior e 
8 seg. para 150 joules e inferior a 12s para 200 joules; acompanha 
metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP. Fácil 
de manusear, possui lds que acompanham o que se passa no viva 
voz indicando o procedimento correto. A memória interna 
possui capacidade de armazenamento de 45 minutos de ECG 
com conexão via entrada UBS. Com PAS 

1 Un. R$ 9.294,43 R$ 9.294,43 

15 

Oxímetro de pulso com monitoração de batimentos cardíacos. 
Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na 
base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na 
base). Tecnologia de medição digital. Alarmes de parâmetros 
programáveis. Medições precidas em perfusões baixas. Anti-
Movement system: permite medições mesmo em paciente 
agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital 
Spo2 que permite medições em pacientes de pede escura ou com 
esmalte. Bateriais recarregáveis tipo AA, (de fácil reposição). 
Com autonomia de até 16 horas de uso conínuo ou 72 horas em 
Standby, com baterias de alta capacidade em modo de economia. 
Memória interna para armazenamento de até 24 horas de 
monitoramento. Comunicação com computador para 
recuperação da monitoração armazenada na memória interna 
das ultims 24 horas. Software gerenciamento de informações 
capaz de apresentar curva de tendência das informações 
armazenadas na memória. Display de LCD colorido 

6 Un. R$ 1.732,50 R$ 10.395,00 

16 
Cardioversor. Especificação: Marcapasso transcutâneo, módulo, 
DEA, Bateria, tipo bifásico, comando nas pás, ajuste, carga e 
disparo, memória de ECG, impressora. 

2 Un. R$ 25.155,00 R$ 50.310,00 

17 
Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica. Colchão Hospitalar 
Minimo d 28, possui rodízios com travas, material de 

20 Un. R$ 3.641,02 R$ 72.820,40 



 
 

 
 

confecção/manivelas/cabeceira e peseira aço ou ferro pintados/ 
3 manivelas. 

18 

Aparelho de anestesia com monitor multiparametro. 
Equipamento microprocessado para atender pacientes 
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em 
material não oxidante, com prateleira para suporte de monitores, 
gavetas e mesa de trabalho com rodízios giratórios, sendo no 
mínimo com 2 travas. Com sistema de auto teste ao ligar 
equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, 
etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos 
a neonatos, com possibilidade de uso de sensor de fluxo 
autolavável. 

2 Un. R$ 135.371,88 R$ 270.743,76 

19 

Bisturi Elétrico (a partir de 151 w). Gerador com potência de 
300w, micro controlado por microprocessadores capaz de ler a 
impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a 
voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência dos 
diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos 
tecidos adjascentes. Deve possuir tecnologia que proteja o 
paciente contra queimaduras em locais alternativos, 
principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de 
energia podem ser ajustados através dos painéis com 
membranas a prova d’água com leitura digital de potência. 
Acionamento de energia através de caneta monopolar e através 
de pedais. Ajuste independentes das funções e das saídas de 
energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, medias e 
grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para 
os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias 
laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa 
utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da 
eletrocirurgia. Principais características: memoriza a última 
potência e, caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgios 
coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar 
independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, 
permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de 
impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos 
de operação: bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (corte e 
coagulação). O equipamento deve disport de duas saídas 
monopolares (canetas e videocurgia), uma saída bipolar e uma 
entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do 
gerador: corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), 
Coagulação Baixa Potência (120W – baixa potência) e Bipolar 
(70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser 
compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que 
acompanham o equipamento: 1 carro de transporte, 1 pedal 
monopolar, 1 pedar bipolar, 1 cabo para eletrodo de retorno 
paciente/placa e 1 adaptador universal para cirurgia 
laparscópica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante. 

2 Un. R$ 35.984,62 R$ 71.969,24 

20 

Cama hospitalar PPP com colchão para parto humanizado. 
Sistema PPP – Pré parto, parto e pós-parto. Movimentos: 
Elevação dorsal, regulagem de altura. Acionamento através de 
motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em aço 
carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em 
pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material 
injetado decorativo. Acompanha grandes em material 
termoplástico injetado. Apoio de pernas removível, par de porta 

5 Un. R$ 19.523,00 R$ 97.615,00 



 
 

 
 

coxas em aço inoxidável, apoio para calcanhares estofado, barra 
de esforço em aço inoxidável; dispositivo para coleta de líquidos 
em aço inoxidável, colchão tripartido com revestimento e zíper 
para higienização. Capacidade máxima 150 kg. Dimensões: 1,90 
x 0,80. Regulagem de altura de 0,63 a 1,00. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 657.592,42 

 

LOTE 2 – EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR 

Item Material Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

1 

Esfigmomanômetro neonatal – braçadeira com manguito em PVC 
de uso neonatal (circunferência de 7 a 13 cm); braçadeira adulto em 
Nylon com fecho de velcro, verificado e aprovado pelo INMETRO. 
Incluso: 1 manômetro 0 – 300mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 braçadeira 
(50 x 250 mm); 1 válvula de deflação; 1 pera; 1 estetoscópio simples; 
1 estojo para viagem. 

10 Un. R$ 150,32 R$ 1.503,20 

2 

Bolas de bobath. Fabricado em Material Látex de alta resistência, 
suporta até 200kg, sistema anti burst, mesmo quando poerfurada a 
bola não murcha repentinamente, ou seja, não estoura (sistema de 
ante estouro), Bico reserva: medindo no mínimo 700mm de 
diâmetro. Acondicionamento em caixa de papelão, acompanhada de 
bomba de inflar. Certificado pelo INMETRO. 

7 Un. R$ 188,87 R$ 1.322,09 

3 Amnioscópio Completo 2 Un. R$ 1.601,72 R$ 3.203,44 

4 
Saco para Hamper: saco hamper em nylon resistente. Dimensões do 
saco hospitalar para hamper: 580mm, 850mm (diâmetro) Dimensões 
do Hamper: 0,53cm – altura: 0,80 cm de altura. Capacidade: 200L. 

15 Un. R$ 30,99 R$ 464,85 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 6.493,58 

 

LOTE 3 – EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR 

Item Material e Descrição Quant. Unid. Valor Unit.  Valor Total  

1 

Bomba de Infusão Equipo Universal. Construída em caixa 
plástica de alta resistência, a bomba de infusão universal possui 
taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo 
e preciso de sensores e controle micro processado, que além de 
controlar precisamente a taxa de infusão, controla 
mecanicamente seu movimento de transição através de sua 
placa peristáltica inteligente. Principais características: Display: 
Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de LED’s para 
registro de volume infundido; LED’s indicadores de 
funcionamento; Bomba: Compatível com equipos padrão de 
qualquer marca; É uma bomba de infusão enteral e parenteral, 
que atende a alimentação e medicação; Possui alarmes 
audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré 
definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de 
indicação de ocusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter 
veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação 
automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 
horas em bateria; Classe de proteção IPX4; Alarmes: Indicações 
sonoras (bip e voz); Início da infusão; Término da infusão; 
Infusão da quantidade limitada encerrada; Oclusão; Detecção 
de bolhas; Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração 
incorreta; Velocidade de infusão anormal; Sensor de gotas 
desconectado; Alimentação externa desconectada; Bateria 
fraca. Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml. 
Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 

4 Un. R$ 8.407,35 R$ 33.629,40 



 
 

 
 

ml/h) Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 
gota/min). Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h 
(incremento de 100 ml/h). Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h 
(incremento de 1 ml/h). Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 
mmHg), Baixa (300 mmHg). Bateria e alimentação: 
100~240Vac, 50/60Hz; Bateria interna de Li recarregável, 
capacidade =1.800mAh, tensão =11,1V, tempo de backup de 4 
horas na taxa de 25mL/h (taxa média designada em GB 
9706.27-2005) para a nova bateria carregada por 12 horas. 
Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático. Fusível: 
T2AL/250V, 2 pacotes instalados. Consumo de Energia: 30VA 
Condição Operacional: Temperatura ambiente: 5?~+40?; 
Umidade relativa: 20%~90%. Pressão atmosférica: 
86,0kPa~106,0kPa. Peso e dimensões: Peso líquido aproximado: 
1,8 kg. Dimensões: 140 (C)x 157(L) x 220 (A)mm Garantia Legal: 
180 (cento e oitenta dias) da emissão da Nota Fiscal. 

2 

Kit Cipa Completo com Prancha. Conteúdo do Kit Cipa: 1 
Capa para kit Cipa especial azul e laranja; 1 Prancha especial 
em polietileno vermelha; 1 Conjunto de 3 cintos; 1 Jogo de tala 
aramada em E.V.A. com 4 tamanhos; 1 Bandagem triangular 
tam: G; 1 Colar cervical P; 1 Colar cervical M; 1 Colar cervical 
G; 1 Manta térmica aluminizada; 1 Tesoura ponta romba; 1 Fita 
Micropore 25 mm x 10 m; 1 Ambu adulto em silicone com 
reservatório; 1 Ambu infantil em silicone com reservatório; 1 
Oxímetro de pulso tipo dedo; 1 Termômetro digital; 1 
Esfigmomanômetro aneroide velcro com estetoscópio; 1 
Lanterna de pupila; 1 Imobilizador de cabeça adulto; 2 Óculos 
de proteção; 2 Máscaras RCP descartável; 4 Ataduras de crepe 
10 x 1,20 cm; 4 Ataduras de crepe 15 x 1,20 cm;  4 Pares de luvas 
cirúrgicas estéreis; Informações técnicas: Medidas aproximadas 
do kit deitado: 188cm (C) x 52cm (L) x 10cm (A). Peso 
aproximado: 14,800. 

1 Un. R$ 755,32 R$ 755,32 

3 

VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE 

OXIGÊNIO. Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato 
com esfera em aço inoxidável; Borboleta em nylon com rosca 
metálica; Niple de saída em latão cromado. 

10 Un. R$ 73,04 R$ 730,40 

4 

FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. Copo 
umidificador 250 ml Equipamento desenvolvido para 
atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio 
ou Ar Comprimido medicinal. 

10 Un. R$ 24,14 R$ 241,40 

5 
Balança Antropométrica Digital, fabricada com alto padrão 
qualidade e devidamente aferida pelo Ipem e homologada 
Inmetro, ideal para uso profissional (adulto) 

1 Un. R$ 1.755,24 R$ 1.755,24 

6 

Berço Aquecido. Sistema: Calor irradiante, elemento 
aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem 
prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, 
refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito 
propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Painel: 

Módulo controlador alojando todos seus componentes, 
instalado na parte frontal da coluna com acabamento em 
policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo 
toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais 
independentes que mantêm a visualização constante das 
temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de 
potência selecionado pelo usuário, display digital da 
temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido 

1 Un. R$ 16.750,74 R$ 16.750,74 



 
 

 
 

(LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e 
informações alfa numéricas das condições de alarmes. 
Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da 
pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância 
dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes 
de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa 
(servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), 
Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de 
Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento 
excessivo no modo manual. Comutação automática de um 
modo para o outro controlada através do sensor de pele. A 
indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com 
o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna 
recarregável. Sistema de segurança da temperatura do Ar no 
modo manual para situações de temperatura acima de 39,5ºC 
desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema 
que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor 
permanecer na máxima potência determinada por um tempo 
consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por 
dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento 
aquecedor. Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo 
RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. 
Sistema de auto-teste constante das funções, indicação 
luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o 
modo de operação atual do equipamento, modo manual ou 
modo RN/automático (servo controle). Mostradores para 
indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência 
de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas 
devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o 
modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a 
cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do 
RN de 0ºC a 50ºC. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 
à 38º C com resolução de 0,1ºC. Sistema pela qual, a 
temperatura do RN é controlada automaticamente através da 
medição exercida por um sensor que capta a temperatura da 
pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo 
usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a 
temperatura do AR. Bip de alerta para informação do 
procedimento de ajuste das temperaturas e potencias. Retenção 
de memória na falta de energia dos valores programados. 
Teclas para seleção do modo de operação: Modo 
RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). 
Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla “liga” e “desliga” do 
equipamento. Tecla de auto teste do sistema. Corpo: Móvel em 
reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi 
(eletrostática a pó) após tratamento 
anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro 
rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor 
contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas 
laterais, em formato de Y para permitir uma melhor 
aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito 
tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios 
x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem 
ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou 
atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso 
ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos 



 
 

 
 

e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de 
trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em 
material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas 
dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC – 50 ou 
60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. 

7 

Laringoscópio neonatal com lâminas. Fabricada em aço 
inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para 
redução do brilho; Esterilizável e autolavável; Cabos em metal 
à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor 
ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas tipo AA; 
Entrada para lamina com iluminação; Lâmpada Vacum; 
Lâmpada Halógena 2.5V; Lâmpada Halógena 3.5V; Lâmpada 
de LED; Lâmina Laringoscópio Convencional - Pediátrico; 
Tamanhos 00, 0, 1. Curva e Reta; Fabricada em aço inoxidável à 
prova de ferrugem; Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta 
qualidade garante excelente iluminação; Acabamento 
acetinado para redução do brilho; esterilizável e autoclavável. 

1 Un. R$ 1.514,00 R$ 1.514,00 

8 

Laringoscópio adulto com lâminas. Cabo em aço Inox à prova 
de ferrugem, recartilhado para maior ergonomia e segurança; 
Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria 
recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; 
Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; 
Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard; 
Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem; 
Acabamento acetinado para redução do brilho Utiliza cabo tipo 
AA e tipo C; Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria 
recarregável; Autoclavável a 134 ºC durante 5 minutos; 
Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor; Lâminas 
inclusas: Lâmina de laringoscópio convencional Miller 2; 
Lâmina de laringoscópio convencional Miller 3; Lâmina de 
laringoscópio convencional Miller 4. 

2 Un. R$ 900,00 R$ 1.800,00 

9 

Aspirador portátil. Motor: Monofásico com capacitor 
permanente 1/5 HP; Rotações: 1750 RPM; Proteção do motor: 
Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso 
de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta 
ao normal.Consumo: Baixo (Aproximadamente 341W) Tensão 
de Alimentação: Automática 127/220V Amperagem: 2,4A em 
127V e 1,25A em 220V Compressor: A pistão oscilante. 
Lubrificação: Isento. Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre) 
Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (HG) Vacuômetro: 
Para indicação do vácuo gerado. Regulador: Regulador de 
vácuo de zero à máximo (25 pol Hg) Frasco coletor: Com 
capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável. Tampa do 
frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança 
incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento 
do frasco. Filtro: Filtro Bactericida. Peso: 19Kg  Acessórios: 01 
Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada; 01 Jogo 
de canulas(3 unidades); 1,6 Metros de tubo de silicone; 01 Filtro 
bactericida; 01 Vacuômetro; Dimensões: (alt.320 x larg.310 x 
compr. 210)mm; Garantia: 12 meses contra defeitos de 
fabricação. Assistência Técnica Permanente. 

2 Un. R$ 4.054,25 R$ 8.108,50 

10 

Incubadora de transporte. Incubadora eletrônica com duplo 
sistema microprocessado, dotada de servo controle térmico 
infantil e sistema de umidificação servo ativo; desenvolvida 
para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém 
nascidos de risco em hospitais e maternidades. Equipamento 

1 Un. R$ 47.032,50 R$ 47.032,50 



 
 

 
 

registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227180040, 
fabricado de acordo com as Boas Práticas de 
Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em 
conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de 
maio de 2007 e as normas técnicas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 
60601-1-2; NBR IEC 60601-2-19; NBR IEC 60601-2-49; Marcação 
CE (Comunidade Européia); Sistema de circulação de ar 
destinado à uniformização da temperatura interna, evitando o 
acúmulo de dióxido de carbono no compartimento do RN; 
Baixo nível de ruído interno (<50 dBA); Fácil locomoção através 
de suporte com rodízios e alças para transporte. 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 112.317,50 

 

LOTE 4 – PINÇAS E MATERIAS INOXIDÁVEIS 

Item Material e Descrição Quant. Unid. Valor Unit.  Valor Total  

1 

BALDE CILÍNDRICO. Balde a Pedal Inoxidável – MI-453A. 
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável com 
acabamento polido. Pedal de acionamento da tampa com sapata de 
borracha. Tampa: Confeccionada em chapa de aço inoxidável com 
acabamento polido e com perfil de material termoplástico interno de 
proteção. Balde interno: Removível, confeccionado em chapa de aço 
inoxidável com alça e capacidade volumétrica para 10 litros. 
Dimensões: Diâmetro: 270 ± 10mm. Altura: 365 ± 10 mm. 

6 Un. R$ 208,70 R$ 1.252,20 

2 

COMADRES TIPO PÁ DE AÇO INOX.  Comadre Tipo Pá 
40X30cm em aço inox; Dimenções: 40 x 30 cm. Altura: 20,00 
Centímetros. Largura: 41,00 Centímetros. Profundidade: 32,00 
Centímetros.  

5 Un. R$ 217,26 R$ 1.086,30 

3 

PINÇAS DISSECÇÃO ANATÔMICA 20 CM. Material 
confeccionado em Aço Inox AISI-420 . Material Autolavável. 
Instrumento Cirúrgico. Não articulado. Não cortante. Com serrilhas. 
20 cm. 

10 Un. R$ 46,93 R$ 469,30 

4 
PINÇAS DISSECÇÃO 1 X 2 DENTES 20 CM. Pinça Anatômica 1x2 
dentes (dente de rato) 20cm. Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 51,43 R$ 514,30 

5 
PINÇAS ALLIS 20 CM. Material confeccionado em Aço Inox AISI-
420 . Material Autolavável. Instrumento Cirúrgico. Não articulado. 
Não cortante. Com serrilhas. 20 cm. 

10 Un. R$ 133,98 R$ 1.339,80 

6 
PINÇAS FOERSTER C/ SERRILHA  RETA 25 CM. Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.  

10 Un. R$ 134,73 R$ 1.347,30 

7 
PINÇAS KELLY, RETA 16 CM. Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 62,72 R$ 627,20 

8 
PINÇAS KELLY, CURVA 16 CM. Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 61,10 R$ 611,00 

9 
PORTA-AGULHAS MAYO-HEGAR, 18CM. Modelo: Porta 
Agulha Mayo Hegar com Vídea. Tamanho: 18 cm. 

10 Un. R$ 118,93 R$ 1.189,30 

10 
TESOURAS MAYO CURVA 17 CM. Produto Confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 78,78 R$ 787,80 

11 
PINÇAS ROCHESTER PEAN RETA 16 CM. Pinça hemostática. 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 67,95 R$ 679,50 

12 
TESOURAS MAYO RETA 17 CM. Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. 

10 Un. R$ 85,22 R$ 852,20 

13 
CUBAS REDONDA DE INOX - 10cm de diâmetro. Cuba para 
assepsia - 10,5 x 4,5cm, Composição do aço: aço-inox 304 (18/8). 

10 Un. R$ 75,95 R$ 759,50 

14 
CAIXAS DE AÇO INOXIDÁVEL - Modelo: Estojo De Inox 
Perfurado. Tamanho: 26 x 12 x 06 cm, de aço inoxidável. 

10 Un. R$ 278,77 R$ 2.787,70 



 
 

 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 14.303,40 

 

LOTE 05 - PRODUTOS DE USO COMUM - DOMÉSTICO 

Item Material e Descrição Quant. Unid. Valor Unit.  Valor Total  

1 
Pratos de louça, Composição/Material: vidro temperado. 
Cor/Acabamento: Transparente/ redondo. Pode ser Usado no 
Micro-ondas. Tamanho: 22 cm. 

12 Unid. R$ 4,40 R$ 52,80 

2 
Garfo de mesa, inox. Talher com cabo resistente de 
polipropileno, com lâminas em aço inox, material de alta 
resistência e durabilidade.  

12 Unid. R$ 1,89 R$ 22,68 

3 
Faca de mesa, inox. Talher com cabo resistente de polipropileno, 
com lâminas em aço inox, material de alta resistência e 
durabilidade.  

12 Unid. R$ 1,89 R$ 22,68 

4 
Colher de mesa, inox. Talher com cabo resistente de 
polipropileno, com lâminas em aço inox, material de alta 
resistência e durabilidade.  

12 Unid. R$ 1,89 R$ 22,68 

5 
Copos de água, material: vidro, capacidade de 300ml, incolor. 
Conjunto com 6 unidades.  

2 Jogo R$ 20,99 R$ 41,98 

6 

Garrafa térmica. Exterior em inox, jato forte e estabilidade em 
bombear. Características: capacidade: mínimo de 1,5 lítros, 
conservação térmica: 6 horas, isolamento térmico: ampola de 
vidro, material externo: inox, Sistema de servir: bomba de 
pressão. 

4 Unid. R$ 135,49 R$ 541,96 

7 Leiteira em alumínio. Canecão nº 03 2 Unid. R$ 105,29 R$ 210,58 

8 Xícaras de vidro para café. Conjunto com 6 xícaras.  2 Jogo R$ 63,99 R$ 127,98 

9 
Colher para chá, inox. Talher com cabo resistente de 
polipropileno, com lâminas em aço inox, material de alta 
resistência e durabilidade.  

12 Unid. R$ 1,09 R$ 13,08 

10 
Relógio de parede analógico com ponteiros de hora, minutos e 
segundos.  

6 Unid. R$ 32,99 R$ 197,94 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 1.254,36 

 

LOTE 6 - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS 

Item Descrição Quant. Unid. Valor Unit.  Valor Total  

1 
Smart TV LED 65" UHD 4K, UHD, Borda Infinita, Alexa Built 
In, Visual Livre de Cabos, Modo Ambiente Foto, Controle Único 
– Similar ou igual a marca Samsung.  

2 Unid. R$ 5.395,99 R$ 10.791,98 

2 
Freezer Vertical, capacidade mínima de 200L, cor: branca, com 
grades internas, nível econômico: A, fabricação nacional, painel 
de controle de temperatura externo, voltagem: 220v. 

1 Unid. R$ 2.846,45 R$ 2.846,45 

3 
Forno Microondas – 30 litros ou mais, 220 volts, eficiência 
energética A. 

1 Unid. R$ 730,23 R$ 730,23 

4 
Filtro de água – Água gelada e normal, filtro removível, 220 
voltz, eficiência energética A, controle de temperatura. 

1 Unid. R$ 802,99 R$ 802,99 

5 
Frigobar – 100 a 120 litros, grades removíveis, eficiência 
energética A. 

1 Unid. R$ 1.468,63 R$ 1.468,63 

6 
Geladeira – acima de 300L, com freezer, controle de 
temperatura, frost-free,  220 volts, eficiência energética A,  

1 Unid. R$ 2.508,63 R$ 2.508,63 

7 
Fogão 4 bocas. Capacidade do forno: 56L, gás: GLP, 
queimadores ligados a energia. 

1 Unid. R$ 737,30 R$ 737,30 

8 

LUZES DE EMERGÊNCIA. Tensão de Alimentação: 100 à 
240VAC - 60Hz. Consumo de Energia*: 127@ 14W 220V@ 35W; 
Tempo de Recarga da Bateria: <18 horas; Autonomia: Superior à 
3 horas; Fluxo Luminoso: ILED 40 - 500 Lumens; Temperatura 

10 Unid. R$ 19,02 R$ 190,20 



 
 

 
 

da cor 6.000k; Bateria 3,6V x 600mA/h Nicd; Conexão Plug 
conforme NBR 14.136; Sinalização LED verde indica presença da 
rede; Grau de Proteção IP20 (uso interno); Dimensões 158x68x52 
mm (AxPxL); Peso 240g. 

9 
Mesa para escritório com duas gavetas contendo chave. 
Produzidas em MDF; Cor Off White, Altura: 74,5cm, Largura: 
155cm, Profundidade: 60cm 

1 Unid. R$ 606,66 R$ 606,66 

10 

Aparelho de Som. Resposta de frequência do sistema: 45 Hz a 
18 kHz; Relação Sinal-Ruído: 65 dBA;Terminais de entrada:RCA 
L/R, porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, 
microfone/guitarra/violão com controle de volume; dimensões 
69 x 31 x 32 cm; Bateria Íon de lítio de: 74,88 Wh (equivalente a 
1040 mAh a 7,2 V) consumo de força 40w. 

1 Unid. R$ 850,49 R$ 850,49 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 21.533,56 

            

VALOR GLOBAL ESTIMADO (LOTES 01+02+03+04+05+06) R$ 813.494,82 

 

6. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

6.1. Os itens, objeto deste Termo, deverão ser fornecidos de acordo com as solicitações feitas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, mediante ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho e deverão ser 

entregues no endereço determinado pela secretaria solicitante. 

6.2. A Secretaria competente rejeitará, no todo ou em parte, os itens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.3. Eventuais correções ou alterações devem ser providenciadas pela Contratada, a partir da 

notificação ou devolução do material, sem custos adicionais a Contratante. 

6.4. Os equipamentos deverão possuir garantia do fabricante. 

6.5. O transporte dos equipamentos até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do 

fornecedor. Portanto, a proposta deverá ser elaborada contendo os custos diretos e indiretos, levando-

se em consideração que todos os intes deverão ser entregues no local determinado pela contratante, 

em perfeitas condições. 

6.6. A Contratada deverá permitir durante todo o processo de entrega, a fiscalização do objeto 

descrito nesse Termo de Referência, por profissional designado pela Secretaria Municipal competente, 

por meio de visita técnica ou via e-mail e fotos, a fim de realizar as correções que se tornarem 

necessárias à perfeita consecução do objeto contratado.  

 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 



 
 

 
 

7.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

O(s) Atestado(s) apresentado(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º do art. 

43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7.2.  Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, em plena validade, expedido pela 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme dispõe o Art. 2º, da Lei Federal nº 6.360/76 

e Portaria Federal nº 2.814, de 29/05/98. 

 

7.3. Alvará de localização e/ou funcionamento, em plena validade, emitido pelo orgão responsável da 

sede da licitante.   

 

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 

 

8.1. Para a execução do objeto será formalizado Termo de Contrato Administrativo, cuja minuta 

acompanha o Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 

responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e a Proposta de Preços 

da empresa vencedora. 

8.2. O prazo de validade do Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua 

assinatura. 

 

9. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

9.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo até 15 (DIAS) CORRIDOS, a contar do 

recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. A critério da Secretaria solicitante, o 

prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

9.2. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria 

Municipal de Saúde o qual fará a verificação da conformidade de cada item com as especificações 

constantes do Termo de Contrato, bem como, quantidade e especificações técnicas exigidas. 



 
 

 
 

9.3. Caberá ao servidor, responsável pelo recebimento, atestar o objeto recebido para fins de 

pagamento ou rejeitar totalmente ou em parte, qualquer item que não esteja de acordo com as 

especificações, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente fora da 

especificação. 

9.4. A licitante vencedora deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem ônus 

para esta Administração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 

descrição apresentada na Proposta de Preços. Não será emitido o correspondente Termo de 

Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

9.5. O Município não dispõe de pessoal para descarregamento de caminhões, cuja atribuição é de 

responsabilidade da contratada. 

9.6. Em caso de fornecimento de materiais elétricos/eletrônicos, a tensão de alimentação de 

energia deverá ser bivolt ou 220 volts. 

9.7. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada. 

9.8. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente o objeto programado neste Termo de 

Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, à 

qual se compromete, desde já, submeter-se. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

10.1. Executar o objeto contratado de acordo com as características exigidas neste Termo, no Edital 

de Licitação, no Termo de Contrato e de acordo com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas 

soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por 

parte da Administração; 

10.2. Entregar os itens conforme quantitativos e especificações deste Termo de Referência. 

10.3. Reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, no prazo estabelecido, às suas expensas, os itens 

que não atenderem aos mencionados neste Termo, assim como aqueles que se verificarem vícios. 

10.4. Entregar os itens no prazo e local estabelecido pela Secretaria Municipal competente.  

10.5. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 



 
 

 
 

10.6. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não 

autorizadas pelo CONTRATANTE; 

10.7. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da 

comunicação para esse fim específico; 

10.8. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

10.9. Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de endereço, 

telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento; 

10.10. Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao objeto da presente 

licitação; 

10.11. Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do Termo de Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

10.12. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere 

ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as 

quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza; 

10.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

10.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

11.1. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela credenciada;  

11.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Edital de Licitação e do Termo de 

Contrato; 

11.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral das 

obrigações e formalidades legais.  



 
 

 
 

11.4. Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;  

11.5. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução do objeto e demais 

informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho do objeto ora contratado; 

11.6. Informar à Contratada nome e telefone do gestor do Termo de Contrato e seu substituto, 

mantendo tais dados atualizados.  

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de até 30 

(trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento do objeto. 

12.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada dos 

documentos descritos no Item 13, todos devidamente conferidos por servidor público responsável. 

12.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os 

mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas as 

datas de vencimento, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

12.5. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal o 

número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada. 

 

13. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

13.1. A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota Fiscal 

Eletrônica, obtida por meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ, conforme 

exigência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

13.2. Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota Fiscal 

Eletrônica e as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista). 

A falta de um desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos. 



 
 

 
 

 

14. SANÇÕES E PENALIDADES 

= 

14.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo. 

14.2. Para a aplicação das penalidades previstas será levado em conta a natureza e a gravidade da 

falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, por 

força do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme discriminado a seguir:  

a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da Licitante e/ou 

Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município. 

b) A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará a Contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 

negar-se a efetuar o reforço da caução, se prevista, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convocação; 

b.2) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no cronograma da entrega, 

aplicado sobre a parcela do pedido em questão; 

b.3) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, após o trigésimo dia de atraso no cronograma da entrega, 

aplicado sobre a parcela do pedido em questão; 

c) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

d) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da Contratada 

faltosa, se houver. 

e) Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a 

Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

f) Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente 

do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 



 
 

 
 

g) As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

14.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, os que incorrerem 

nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555/00 

e suas alterações posteriores.  

14.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 

nos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02. 

 

15. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

15.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do Termo de 

Contrato, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de documento a ser entregue 

e protocolado. 

 

Luís Eduardo Magalhães, 16 de agosto de 2021. 

 

MARIA GABRIELA IZOTON 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 
 


