ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
Avenida: Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N – Nova Ipiranga - Fone: (62) 3421-1369 – Fax: (62) 3421-1771
CEP: 73950-000 - E-mail / Licitação: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br – Site: http://www.alvoradadonorte.go.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 - REGISTRO DE PREÇOS

Tipo do Objeto:
Tipo de Licitação:
Exame do Edital:
Retirada do Edital e
Local da Sessão:
Recebimento de
Propostas:
Limite para Impugnação:
Abertura das Propostas:
Data da Sessão:
Hora da Sessão de
Disputa de Preços:

Início em 23/11/2016 às 08h00min e Término em 05/12/2016 às
08h59min
01/12/2016 às 09h00min
Das 09h00min às 09h59min
05/12/2016
10h00min.

Informações:

Telefones (62) 3421-1369 / 1588 em horário comercial e no
endereço eletrônico: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br
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Objeto:

Município de Alvorada do Norte / Prefeitura Municipal
7682/2016
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações, Lei Complementar Federal nº 123/2016 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 003/2016.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL
MUNICIPAL, conforme especificações do Anexo I – Termo de
Referência.
Aparelhos Hospitalares
MENOR PREÇO POR ITEM
Sala da Comissão Permanente de Licitação e Pregão da Prefeitura
Municipal, com sede na Avenida Dona Gercina Rodrigues de Miranda,
S/N, Nova Ipiranga, CEP 73.950-000, Alvorada do Norte – GO.
http://www.bll.org.br
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PREÂMBULO
Órgão Interessado:
Processo:
Regime Legal:
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ÍNDICE GERAL:
1. DO OBJETO
2. DA PARTICIPAÇÃO
3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO www.bll.org.br
5. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO
6. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA
DO MELHOR CLASSIFICADO
7. DOS RECURSOS
8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10. DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXOS
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta Ata de Registro de Preços.
ANEXO III – Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil e de Intermediação de Operações.
MODELOS
MODELO 1 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MODELO 2 – Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 - REGISTRO DE PREÇOS
1.
DO OBJETO
1.1.
Constitui o objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL,
conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência..
2.
DA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) e
subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
2.2
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;
2.3
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo
número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de mercadorias
associada.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.4
Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as
exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos;

2.7

A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e
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2.6
Não poderá participar desta licitação a empresa que:
a)
Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;
b)
Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com o
Município de Alvorada do Norte;
c)
Incidir no estipulado no art. 9. ° da Lei n°. 8.666/93;
d)
Tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja em processo
de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial;
e)
Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o deste
Pregão;
f)
Estiverem reunidas sob forma de consórcio;
g)
Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
h)
Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.
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2.5
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil;
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subsequente encaminhamento de proposta de preços até a data e horário previstos neste edital,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
2.8
Por ocasião da participação neste certame, será assegurado ás Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o
menor preço em relação aquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias, nos termos
da Lei Complementar Federal n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014,
independentemente de qualquer transcrição.
3.
DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1.
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio
eletrônico, através do site www.bll.org.br, em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura do certame.
3.2.
As impugnações, pelos licitantes, deverão ser dirigidas ao Pregoeiro exclusivamente por meio
eletrônico, através do site www.bll.org.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da abertura do certame,
em observância às determinações contidas no art. 41 da Lei 8.666/93.
3.3.
As respostas dos pedidos de esclarecimentos e das impugnações também serão realizadas
pelo mesmo meio eletrônico, através do site www.bll.org.br.
4.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA WEB DE PREGÃO ELETRÔNICO (BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL)
4.1
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias
associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações
no sistema de compras do site: www.bll.org.br.
4.2
A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para
representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.3
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.
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4.5
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 Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros;
4.6
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;
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4.4
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 Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil;
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5.
5.1.

DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico.

5.1.1. Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão enviar
suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico do site
www.bll.org.br, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.
5.1.1.1. Antes do envio da proposta de preços, o fornecedor deverá efetuar a retirada do edital
eletronicamente, no site www.bll.org.br.
5.1.2. As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma Eletrônica,
automaticamente estarão prestando declaração dando ciência que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520 de 17 de julho
de 2002.
5.1.3. O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de editais,
observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em
campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista
neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto
no preâmbulo deste ato convocatório.
5.1.4. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua
integral concordância com as cláusulas deste Edital.
5.1.5. A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.1.6. Caberá à empresa licitante acompanhar todas 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.
5.1.7. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo PREÇO
UNITÁRIO, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens especificados
no ITEM (OBJETO) deste edital, em moeda nacional, com apenas duas casas decimais após a vírgula,
sendo desclassificada a proposta ou o lance que seja apresentado de forma diversa.
5.1.8. Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como
taxas, impostos, fretes e outros, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.
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5.1.9. O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e
enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o
encaminhamento desta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou
encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por
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5.1.8.1. Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com taxas,
impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a
Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte.
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motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
5.1.10. A proposta inicial não poderá ser superior ao valor estimado pela administração, sob
pena de imediata desclassificação.
5.1.11. O proponente deverá inserir sua proposta de preços, no sistema eletrônico, com preço
unitário dos produtos ofertados.
5.2.
Da abertura e do julgamento das propostas de preços.
5.2.1. Na data e horário previstos no preâmbulo deste edital serão abertas às propostas de preços,
passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.
5.2.2. O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO POR
ITEM.
5.2.3. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do
licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido.
5.2.4. Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos deste
edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou com valor zero e ainda, vantagens
ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas
que impuserem condições diferentes das dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos
discriminados neste edital.

5.3.

Da sessão de disputa e da formulação de lances.

5.3.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com
a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições de fornecimento detalhadas pelo edital.
5.3.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
5.3.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
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5.3.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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5.3.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente
registrado no sistema.
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5.3.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
5.3.7. A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances.
5.3.8. Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento da sessão
pública, por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos
lances e subsequente transcurso do prazo, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, de
até trinta minutos, findo o qual será encerrado o recebimento de lances.
5.3.9. Encerrada a etapa competitiva o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que
possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.3.10. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o licitante vencedor
será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial.
5.3.11. No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
5.3.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

5.3.13. 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 do
pregoeiro de data diversa.

5.3.14. Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação
e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
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5.3.16. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas terão, eletronicamente, o
tratamento diferenciado para desempate de lances, conforme preceitua a Lei Federal n° 123/2006
alterada pela Lei Complementar 147/2014, desde que declarem a respectiva condição, também
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5.3.15. No caso de convocação de empresas subsequentes previstos no item anterior, os documentos
de habilitação serão considerados validos e em dia a partir da data da convocação.
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eletronicamente, no site www.bll.org.br, antes de postarem a sua proposta inicial.
6. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA
DO MELHOR CLASSIFICADO.
6.1.
Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, melhor
classificado deverá encaminhar a documentação exigida para habilitação, bem como, o
DETALHAMENTO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS, atualizada em conformidade com o lance
eventualmente ofertado, para o Departamento de Licitação e Contratos/Comissão Permanente de
Licitação e Pregão, localizada na sede administrativa municipal.
6.2.
O prazo para o encaminhamento do original e/ou cópia autenticada da documentação exigida
para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, será de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 (um) dia por motivos fortuitos, sob
pena de inabilitação.
6.2.1. Caso a licitante faça o envio dos documentos de habilitação e proposta detalhada pelos correios,
deverá postá-los via Express (Sedex ou aéreo), sob pena de imediata inabilitação, com o envio do
código de rastreamento ao Departamento de Licitação e Contratos pelo telefone (62) 3421-1369 ou
pelo e-mail convenios@alvoradadonorte.go.gov.br.
6.3. O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado datilografado ou digitado,
redigido com clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datado e assinado pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da
respectiva Procuração), e conter expressamente:
a)
Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e fax da empresa proponente;
b)
Especificações detalhadas do objeto proposto, conforme descrito no Anexo I – Termo de
Referência;
c)
O valor unitário, total do item e o valor global da proposta, com preços indicados em moeda
corrente nacional, em algarismos arábicos, no máximo com duas casas decimais;
d)
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada
para a abertura da sessão;
e)
Dados bancários para recebimento (pagamento) em nome do licitante: nome e número do
Banco, agência e conta corrente;
f)
Prazo de pagamento não inferior a 30 (trinta) dias, após atesto da nota fiscal.

6.6.
O Pregoeiro poderá, justificadamente, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
Propostas, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
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6.5.
É facultado ao Pregoeiro a realização de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a
veracidade das informações, prestadas pelo licitante, constantes de sua Proposta e de eventuais
documentos a ela anexados.
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6.4.
A nova proposta deverá ser apresentada em consonância com o item 6.3 deste Edital, vedado
artifício denominado “jogo de planilha” (itens com valores inexequíveis ou com sobre preço que
ensejariam futuro realinhamento ou valores unitários ou globais superiores ao estimado ou, ainda,
superiores à proposta inicial), sob pena de desclassificação.
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6.7.
Caso julgue necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que
evidencie a exequibilidade de seu lance ofertado:
a) Para comprovar a exequibilidade de sua Proposta, o licitante deverá apresentar suas justificativas e
documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade do valor ofertado com os custos e
despesas necessários à integral execução do objeto, os quais poderão ser encaminhados para análise
da Área Requisitante dos serviços a fim de que possa emitir parecer acerca da exequibilidade;
b) A Proposta considerada inexequível será recusada pelo Pregoeiro, hipótese em que será convocado
o próximo colocado, podendo negociar melhor valor para fins de aceitação.
6.8.
A licitante deverá apresentar junto ao Detalhamento da Proposta de Preços ficha
técnica/prospecto para análise de conformidade com os requisitos do Edital, a ficha técnica deverá
conter os dados necessários para análise do objeto, inclusive constar a marca e modelo do objeto e
Garantia.

6.9.
A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos documentos comprobatórios de
Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica, Regularidade
Fiscal e Trabalhista e Atendimento do inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.
6.10. Juntamente com os documentos de habilitação deverão ser entregues as seguintes
declarações: comprovação de atendimento do inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal MODELO
2 e declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme MODELO 1, caso a mesma
tenha concorrido no certame nesta condição.
6.11. O Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Alvorada do
Norte - GO, dentro do prazo de validade e incluído juntamente com os documentos de habilitação,
substitui os documentos dos itens 6.15, 6.16 e 6.18, desde que os documentos constem
expressamente no CRC e não estejam vencidos na data da licitação.
6.11.1. No caso de apresentação do CRC para substituição de documentos de habilitação, o licitante
deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação,
conforme MODELO 3, anexando a referida declaração aos documentos de habilitação.
6.12. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados no original, cópia
autenticada ou cópia não autenticada acompanhada dos respectivos originais, para autenticação pelo
pregoeiro ou equipe de apoio, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
Em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
Em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
Em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).
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6.13.
a)
b)
c)
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6.12.1. Não serão aceitos documentos em forma de ‘fax’ e nem a apresentação de protocolo em
substituição a documento solicitado.
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6.14. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias
da data prevista para a abertura do certame, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão
competente expedidor ou por outra norma legal.
6.15. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nesta
seção anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.
6.16. Havendo superveniência de fato impeditiva, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidades legais cabíveis.
6.17. Para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA os interessados deverão apresentar os
seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;
d) 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.
6.18. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, os licitantes deverão
apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor do
município ou região da sede da empresa.
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6.20. Para a comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA os licitantes deverão
apresentar os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará de Funcionamento - ou
documento equivalente - válido e em dia), relativo ao estabelecimento do licitante, pertinente
a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
c) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais,
abrangendo a Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil;
d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais (ou
distritais), relativamente ao estabelecimento do proponente;
e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais (ou
distritais), relativamente ao estabelecimento do proponente;
f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
g) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto às contribuições previdenciárias
e as de terceiros, expedida pela Receita Federal do Brasil;
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6.19. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA os licitantes deverão apresentar: Atestado
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor do
licitante, que comprove o fornecimento ou prestado os serviços, de maneira satisfatória, de
equipamentos compatíveis em características com o objeto desta licitação.
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h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho.
6.21. Para a comprovação do atendimento do inc. XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, os
licitantes deverão apresentar declaração expressa, conforme MODELO 2.
7.
DOS RECURSOS
7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.1.1. Concluído o julgamento da fase de habilitação, o pregoeiro assegurará o tempo mínimo de
20 (vinte) minutos para inclusão da intenção de recursos.
7.1.2. O prazo para encaminhamento das razões do recurso iniciará a partir do aceite do pregoeiro
no sistema eletrônico.
7.2.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.3.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
7.4.
O prazo para decisão de recurso é de 5 (cinco) dias úteis, após o qual a autoridade
competente fará a adjudicação ao licitante vencedor.
7.5.
A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão
pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.
7.6.
O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais
licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, assim como o
julgamento a ser proferido.
7.7.

O recurso não terá efeito suspensivo.

8.2.
Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará os autos ao
Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologação do procedimento licitatório, eletronicamente.
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8.
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1.
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará eletronicamente o objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador da
despesa.
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7.8.
Julgado o recurso, a decisão constará exclusivamente no sistema eletrônico, site
www.bll.org.br.
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9.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1.
Após homologação pelo Ordenador de Despesas, o adjudicatário será convocado para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da convocação,
prorrogável por até igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado.
9.2.
A Ata de Registro de Preços, lavrada conforme ANEXO II, terá efeito de compromisso e
validade de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia a partir da publicação.
9.3.
Uma vez convocado, caso o adjudicatário não assine a Ata de Registro de Preços, fica
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seus lances. Neste caso, o
classificado seguinte deverá apresentar a documentação válida, nos mesmos termos exigidos no
edital.
9.4.
A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços se dará no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Alvorada do Norte (Diário Municipal de Goiás/AGM) com link no sítio municipal:
www.alvoradadonorte.go.gov.br – Acesso à Informação – Transparência – Diário Oficial Eletrônico, e
no D.O.U - Diário Oficial da União.
10.
DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. Após a assinatura da ata de registro de preços, o instrumento contratual será substituído
pela nota de empenho, por se tratar de produtos de entrega imediata, em conformidade com o § 4°
do art. 62 da Lei 8.666/93.
10.2. A Nota de Empenho será enviada pela Secretaria solicitante ao adjudicatário, ou, quando
convocado, o mesmo deverá retirá-la no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da
notificação, prorrogável por até igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado.
10.3. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de
Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seus
lances. Neste caso, o classificado seguinte deverá apresentar a documentação válida, nos mesmos
termos exigidos no edital.
10.4. Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93,
independentemente de transcrição.

11.2.

A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos licitados: parcelados, de acordo

Página

11.
DA EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1. As condições gerais para fornecimento dos materiais estão estabelecidas no Termo de
Referência constante no ANEXO I.
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10.5. As despesas com a presente aquisição correrão à conta da Secretaria solicitante na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) consignada(s) no(s) projeto(s)/atividade, natureza(s) da
despesa e fonte(s) indicados no item 06 do Termo de Referência constante no ANEXO I.
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com as necessidades e solicitações do no ALMOXARIFADO DA SAÚDE, iniciando-se de imediato logo
após a emissão das respectivas notas de empenho no prazo máximo de entrega dos produtos, não
superior a 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho.
11.3. Os materiais deverão ser entregues na Rua 2, S/N, Centro, Alvorada do Norte/GO, ou local
indicado na ordem de fornecimento no horário das 08h00min ás 11h00min e das 13h00min ás
16h00min horas de segunda a sexta feira, exceto feriados.
11.4. Fica a empresa obrigada a fornecer o objeto de comprovada qualidade, obedecidas às
normas de padronização e qualificação aplicáveis em cada caso e a atender as exigências
contidas no ANEXO I - Termo de Referência do edital.
11.5. O objeto em desacordo com o Edital serão rejeitados e deverão ser substituídos,
conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e especificação no anexo I - Termo de
Referência do edital.
11.6. Todo transporte a ser efetuado para a entrega do objeto deste Edital e demais despesas,
diretas e indiretas, será de única e total responsabilidade do proponente, correndo por conta do
mesmo o risco integral da operação.
11.7. A empresa vencedora deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as
especificações, no prazo de 03(três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de
não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.
11.8. A empresa vencedora que não cumprir as exigências e/ou prazos estabelecido no Termo de
Referência serão aplicadas as penalidades conforme Lei n° 8.666/93.
12.
DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE.
12.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, contados do atesto das Notas
Fiscais dos produtos.
12.2.

Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis.

13.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1. Caso a licitante deixe de atender alguma das exigências durante a fase de licitação, poderão
ser aplicadas às seguintes penalidades:

b) Em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, após decorrido 5 (cinco) dias.
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13.3. MULTA: É a sanção pecuniária do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
estimado na licitação, pela Administração Municipal nos seguinte casos:
a) Quando a licitante não mantiver sua proposta após a fase habilitação;
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13.2. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pela Administração Municipal.
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13.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto na Lei n° 8.666/93.
13.5. SUSPENSÃO: Da participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE
ALVORADA DO NORTE:
a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Receber qualquer das multas previstas no subitem 12.3 e não efetuar o pagamento;
d) Recusar-se a assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.
A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Município ou do Estado e da
União;
13.6. Em todos os casos sempre será observado o direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório.
13.7. As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do fornecimento, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos, são:
a)
Advertência;
b)
Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução
total da obrigação;
c)
Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso
de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
d)
Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução
diária do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos
quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
e)
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Alvorada do Norte, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da
natureza e da gravidade da falta cometida;

13.9. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos e das ações penais cabíveis.
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13.8. Quando o proponente não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar ou, ainda, não
retirar a nota de empenho na forma estabelecida, estará sujeito à multa e à penalidade prevista no
edital, além de decair o direito ao fornecimento do objeto.
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f)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
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13.10. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Prefeitura ou, não sendo
possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob
pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial.
13.11. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial,
sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
13.12. As multas e penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão solicitante, através do
ordenador da despesa, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo
administrativo.
13.13. O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05
(cinco) dias para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da despesa.
13.15. Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das penalidades de
advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.16. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior a empresa que apresentar documento
fraudado ou falsa declaração para fins de habilitação neste certame.
14.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
14.1. Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início
e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, e serão sempre
considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista.
14.1.1. Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos
do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente na
Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte.
14.1.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.
14.2. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente
licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo
único do art. 59, da Lei n°. 8.666/93.

14.4. É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazêlo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O pregoeiro
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A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.
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reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
14.6. O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no
assunto objeto desta licitação.
14.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.8. O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico www.bll.org.br e Diário
Oficial Eletrônico do Município (Diário Municipal de Goiás/AGM) com link no site:
http://www.alvoradadonorte.go.gov.br – Acesso a informação – Transparência – Diário Oficial
Eletrônico.
14.9. Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a qualquer tempo, antes
da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora
regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e
determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das
propostas.
14.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com a interpretação da legislação própria,
princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de parecer jurídico
da ASSESSORIA JURÍDICA do Município.
14.11. Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.bll.org.br bem como no
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, no endereço constante
no preâmbulo, em horário comercial, onde poderá ser retirado gratuitamente em meio eletrônico ou
mediante cópia em unidade de disco do interessado.
14.12. Fica eleito o Foro de Alvorada do Norte - GO para resolver questões relativas ao presente
Edital.
14.13. Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente
pregão serão prestadas pelo Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de
Alvorada do Norte - GO, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelos fones (062) 34211369 / 1588 ou e-mail: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br.
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Alvorada do Norte/GO, 21 de Novembro de 2016.
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DAVID MOREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

NILSON VITORINO DE SOUZA
Secretário de Saúde / Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Gildesson Leandro de Sousa
Pregoeiro
Decreto Municipal n° 019/2016

Esta Minuta de Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ____/_____/________

____________________________________________
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ANEXO - I
TERMO DE REFERENCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 7682/2016
1 - OBJETO
1.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações e quantitativos
contidos no item 11 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/ E ESTIMATIVA
DE PREÇO.
2 - OBJETIVO
2.1 – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde com aquisição de Aparelhos
Hospitalares para Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Hospital Municipal.
3 - DO PREÇO
3.1 - O valor total estimado é de R$ 150.00,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), conforme
apresentado no item 11 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/ E ESTIMATIVA DE PREÇO.
3.2 – O preço deverá ser cotado considerando-se quaisquer valores gastos ou despesas, seguros,
transporte, tributos e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na
execução dos serviços.
3.3 - A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.
4 - DA FONTE DE RECURSOS
4.1 – Os recursos para o pagamento das despesas advêm do Tesouro Federal oriundos das Dotações
Orçamentárias:
10.302.0210-2.037 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE, Elemento de Despesa
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Conforme Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde, proposta nº 10701.551000/1160-02 / Ministério da Saúde.

5.3 - Poderá a Secretaria Municipal de Saúde, a seu critério, exigir a troca sem ônus para a mesma,
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5.2 – O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, localizado na Rua 02,
S/N, Centro, Alvorada do Norte – Goiás, ou local indicado na ordem de fornecimento no horário
das 08h00min as 11h00min e das 13h00min as 16h00min horas, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
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5 - DA FORMA E PRAZO DA ENTREGA
5.1 – A entrega do objeto será de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
após a emissão da autorização de fornecimento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.
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caso o objeto seja entregue em desacordo com as normas e especificações.
5.4 - Nenhuma alteração ou modificação de forma, quantidade e qualidade do objeto, poderá ser
feita pela licitante vencedora, podendo, entretanto, solicitar as modificações, desde que justificadas
nos termos da Lei nº 8.666/93.
6 - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo responsável legal e da competente liquidação da despesa.
6.2 - Se o objeto não for entregue conforme especificações, o pagamento ficará suspenso até seu
recebimento definitivo.
6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7 - DO PRAZO CONTRATUAL
7.1 – O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contado a partir da data de sua
assinatura.
7.2 – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8 - DO REAJUSTE
8.1 - Os preços serão fixos e irreajustável até a data da entrega do objeto licitado, salva quando
ocorrer reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes.
8.2 - Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na
superveniência da legislação federal, estadual ou Municipal, ou de ato ou de fato que altere ou
modifique as relações que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
9 – DA FICHA TÉCNICA/PROSPECTO
9.1 – Apresentar ficha técnica/prospecto, para análise de conformidade com os requisitos do
Edital, a ficha técnica deverá conter os dados necessários para análise do objeto, como

Catálogo, de cada produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação
suficiente (MARCA, MODELO E CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO ABNT) para avaliação do
Pregoeiro e sua Equipe, conforme item 6.8 do Edital.

10 – DA EXCLUSIVIDADE PARA MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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documento do LICITANTE onde ratifique a garantia mínima de 01 (um) ano ou mais,
assinada por representante devidamente constituído e comprovado, indicando a
Empresa autorizada a prestar MANUTENCÃO EM LOCAL DE SUA SEDE E DAR
GARANTIA DE 01 (um) ano ou mais, nos itens cotados.
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9.2 - Apresentar Certificado de garantia emitido pelo fabricante acompanhado de
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10.1 - Conforme Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014,
artigo nº 48, inciso I, estabelece que para aquisição ou serviços com valor estimado até de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), a participação MICRO EMPRESAS e EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
10.2 - Conforme Decreto nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007, Art. 9º, Inciso I, estabelece que
quando não houver no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como MICRO
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado o direito de
exclusividade.
11 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/ ESTIMATIVA DE PREÇOS
PROPOSTA Nº 10701.551000/1160-02 / MINISTÉRIO DA SAÚDE
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE
Ambiente: Sala de Cirurgia
Nome do Equipamento

Item 01

Qtd.

Valor unitário
(R$)

Valor total
(R$)

Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)
Característica Física

2
Especificação

1.900,00

COMPOSIÇÃO

4 A 6 PTOS DE GASES C/ TOMADA/LOGICA

3.800,00

Especificação Técnica
Nome do Equipamento

Item 02

Qtd.

Oxímetro de Pulso

2

Característica Física

Especificação

TIPO

PORTÁTIL (DE MÃO)

CURVA PLESTIMOGRÁFICA

NÃO POSSUI

SENSOR DE SpO2

Valor unitário
(R$)
2.500,00

Valor total
(R$)
5.000,00

Valor unitário
(R$)
2.900,00

Valor total
(R$)
2.900,00

01
Especificação Técnica
Item 03

Qtd.

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel

1

Característica Física

Especificação

VÁLVULA DE SEGURANÇA

POSSUI

FRASCO

TERMOPLÁSTICO/VIDRO

CAPACIDADE

DE 6 A 10 LITROS
POSSUI

20

SUPORTE COM RODÍZIOS

Especificação Técnica
Nome do Equipamento
Carro de Emergência

Item 04

Qtd.
1

Valor unitário
(R$)
4.000,00
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Nome do Equipamento

Valor total
(R$)
4.000,00
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Característica Física

Especificação

CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE

AÇO PINTADO/ AÇO INÓX

CILINDRO DE OXIGÊNIO

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA CILINDRO

POSSUI

SUPORTE DE SORO

POSSUI

GAVETAS

MÍNIMO DE 04

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR

POSSUI

TÁBUA DE MASSAGEM

POSSUI

RÉGUA DE TOMADAS

POSSUI
Especificação Técnica

CONFECÇÃO ESTRUTURA/GABINETE: AÇO PINTADO/ AÇO INÓX CILINDRO DE OXIGÊNIO: NÃO POSSUI SUPORTE DE
CILINDRO: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: MÍNIMO DE 04 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI TÁBUA
DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: POSSUI
Nome do Equipamento
Item 05
Qtd.
Valor unitário
Valor total
(R$)
(R$)
Foco Cirúrgico de Solo Móvel
1
16.000,00
16.000,00
Característica Física

Especificação

PEDESTAL COM RODÍZIOS

POSSUI

BRAÇO ARTICULADO

POSSUI

PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS

POSSUI

AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA

POSSUI

SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA

POSSUI

TIPO

LED 1 BULBO 81.000 A 130.000 LUX
Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Item 06

Qtd.

Monitor Multiparâmetros

1

Característica Física

Especificação

PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)

POSSUI

RESPIRAÇÃO

POSSUI

TEMPERATURA

POSSUI

TIPO DE MONITOR

LCD

TAMANHO DA TELA

DE 10" A 12"

ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

POSSUI

OXIMETRIA (SPO2)

POSSUI

CAPNOGRAFIA (ETCO2)

NÃO POSSUI

PRESSÃO INVASIVA (PI)

NÃO POSSUI

DÉBITO CARDÍACO

Valor unitário
(R$)
20.000,00

Valor total
(R$)
20.000,00

Valor unitário
(R$)
19.000,00

Valor total
(R$)
19.000,00

NÃO POSSUI

Item 07

Qtd.

Cardioversor

1

Característica Física

Especificação

IMPRESSORA

POSSUI

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO

NÃO POSSUI

MÓDULO DEA

POSSUI

OXIMETRIA (SPO2)

NÃO POSSUI

BATERIA

POSSUI
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Nome do Equipamento
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Especificação Técnica
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TIPO

BIFÁSICO

COMANDO NAS PÁS

CARGA E DISPARO

PÁS INTERNAS

NÃO POSSUI

MEMÓRIA DE ECG

POSSUI
Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Item 08

Qtd.

Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

1

Característica Física

Valor unitário
(R$)
62.000,00

Valor total
(R$)
62.000,00

Especificação

ACESSÓRIO 1

POSSUI
Especificação Técnica

Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o
uso em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por
Volume Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva contínua nas vias aéreas CPAP; Ventilação
de Back up em todas as modalidades; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as
faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a
2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP
de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a
100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touchscreen ou outra tecnologia; Monitoração de
volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada
categoria de paciente. Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Principais parâmetros monitorados / calculados:
Volume minuto exalado, volume corrente exalado, volume minuto total e espontâneo, pressão de pico, pressão de platô, PEEP,
pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, FiO2, relação I:E, resistência,
complacência estática e dinâmica, constante de tempo inspiratório e expiratória, pressão de oclusão e auto PEEP, índice de
desmame. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume
e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos:
Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia,
falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recurso de nebulização
incorporado ao equipamento; Opção último paciente ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos
parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os
acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente
pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar
comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Nome do Equipamento
Item 09
Qtd.
Valor unitário
Valor total
(R$)
(R$)
Balde a Chute
2
550,00
1.100,00
Característica Física

Especificação

BALDE

AÇO INOXIDÁVEL

ESTRUTURA

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

MÍN. 5 ATÉ 10 L
Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Item 10

Qtd.

Mesa de Mayo

2

Característica Física

Valor unitário
(R$)
600,00

Valor total
(R$)
1.200,00

Valor unitário
(R$)
15.000,00

Valor total
(R$)
15.000,00

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO

AÇO INOXIDÁVEL

Ventilador Pulmonar Pressométrico
Característica Física

Item 11

Qtd.
1
Especificação

Página

Nome do Equipamento
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Especificação Técnica
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ACESSÓRIO 1

POSSUI
Especificação Técnica

Ventilador pulmonar pressométrico, controlado por microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado
para unidades moveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio touch
screen ou outra tecnologia. Possuir os seguintes modos ventilatórios: Ventilação Controlada a Volume, Ventilação de Pressão
Controlada, Ventilação Limitada a Pressão, Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas CPAP. Com pelo menos as
configurações: FiO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo);Tempo Inspiratório:
0,1 a 10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão
Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda
Fluxo: Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a
programação sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a
15 lpm integrado ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea
10 a 100 cmH2O; Tempo Inspiratório 0,1 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm;
Frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea;
Alarme de Pressão Contínua; Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (ArO2); Queda de Energia
Elétrica; Baixa Carga de Bateria; Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador;1 Válvula exalatória; 1 Circuito
paciente PVC (não esterilizado);1 Garrafa de Aspiração;1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3
segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360
minutos. Alimentação elétrica 110/220V.
Total

Qtd. Total

Valor Total (R$)

15

150.000,00

VALOR TOTAL (R$)

15

150.000,00
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QTD. TOTAL
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QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
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- ANEXO II –
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº ___/2016
Ata de registro de preço, para
Modalidade:
Processo nº
Validade: 06 meses

:
: PREGÃO ELETRONICO
:

Ás _____ horas do dia ___________________, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO NORTE, reuniram-se no Gabinete da Secretaria,
situada à Rua Francisco Mota Lima, S/N, Praça Eurias Vieira, Centro, CEP 73.950-000, Nesta
Cidade e comarca de Alvorada do Norte, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob o nº
10.701.551/0001-36, o Pregoeiro, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/1993 e das demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico, Edital de Licitação nº ___/2016, do resultado do julgamento das Propostas de Preços,
publicada no (na) imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação e
homologada pelo(s) GESTOR(es), do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços
para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. Na modalidade Pregão
ELETRONICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por
finalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atender o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
tendo sido o(s)referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cujas propostas foram(foi)
classificada(s) e declarada(s) vencedora(s) no certame acima numerado, como segue:
1.
DO OBJETO.
1.1.
A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto o registro de preços para
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, especificados na proposta
vencedora e relacionados abaixo, independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
FORNECEDOR:
CNPJ:
ITEM QTDE UND ESPECIFICAÇÃO
MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL

3.

CLAUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO.
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2.3.
Poderá a Administração, mesmo comprovada a ocorrência mencionada no parágrafo
anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório.
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2.2.
Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de
Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios
previstos legalmente.
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3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo a Administração
Municipal promover as negociações junto às empresas fornecedoras.
3.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração Municipal convocará as empresas fornecedoras para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
a)
As empresas fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
b)
A ordem de classificação das empresas fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
3.3.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa
fornecedora não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá:
a)
Liberar a empresa fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido do fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados.
b)
Convocar as demais empresas fornecedoras para assegurar igual oportunidade de
negociação, obedecendo a ordem de classificação.
3.4.
Não havendo êxito nas negociações, a Administração Municipal deverá proceder a
revogação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
3.5.
O registro da empresa fornecedora será cancelado quando:
a)
Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
c)
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d)
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador órgãos participantes;
e)
Tiver presentes razões de interesse público.
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4.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA.
4.1. Esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 06 (seis) meses contados da publicação do
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Alvorada do Norte em
www.diariomunicipal.com.br/agm, incluídas eventuais prorrogações, conforme dispõe o inciso III
do § 3° do art. 15 da Lei 8.666/93.
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3.6.
O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas acima, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
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5.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E PAGAMENTO.
5.1.
Por cada item objeto desta licitação, entregue, o Município pagará à adjudicatária os preços
registrados nesta ata no valor especificado na cláusula segunda, salvo alterações conforme
notificações inseridas em reajustamentos.
5.2.
Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos
e indiretos para a completa execução do avençado.
5.3.
Fica expressa que todas as despesas geradas para execução do avençado serão de inteira
responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;
5.4.
Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional e de
acordo com as quantidades executadas.
5.5.
Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias após as notas fiscais
serem conferidas e atestadas pelo responsável.
6.
CLAUSULA SEXTA - DO ORGÃO GERENCIADOR.
6.1. Caberá a Secretaria Municipal de Administração ou através do Departamento de Compras ou
Departamento de Licitação e Contratos o gerenciamento deste instrumento no seu aspecto
operacional e nas questões legais, em conformidade com o Decreto Municipal n° 003/2016.
7.
CLAUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES.
7.1.
Poderá utilizar-se desta Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à
Secretaria de Administração ou Departamento de Licitação e Contratos (Órgão Gerenciador), desde
que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e no Decreto municipal n° 003/2016, relativa à utilização do
Sistema de Registro de Preço.
7.2.
Caberá a empresa fornecedora beneficiária da ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do
certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
7.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ARP para o órgão solicitante e órgãos participantes.

8.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.
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7.5.
Havendo a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
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7.4.
O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para Órgão Solicitante e Órgãos
Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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8.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a adjudicatária, poderá estar sujeito às
penalidades seguintes:
a)
Advertência;
b)
Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da
obrigação;
c)
Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no
caso de inexecução parcial da obrigação;
d)
Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do
objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado
descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
e)
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de
Alvorada do Norte, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da
gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02,
Decreto Municipal n° 003/2016 e Leis subsidiárias;
f)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
8.2.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo
administrativo, devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa.
9.
CLAUSULA NONA - DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA.
9.1.
O Prazo para entrega dos objetos licitados: parcelados, de acordo com as necessidades e
solicitações da ________________________, iniciando-se de imediato logo após a emissão das respectivas
notas de empenho no prazo máximo de entrega dos produtos, não superior a ___ (___) dias úteis,
contados a partir do recebimento da nota de empenho.
9.2.
Os materiais deverão ser entregues na Rua 2, S/N, Centro, Alvorada do Norte/GO, ou
local indicado na ordem de fornecimento no horário das 08h00min ás 11h00min e das
13h00min ás 16h00min horas de segunda a sexta feira, exceto feriados.
10.
CLAUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS.
10.1. É de inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários e encargos sociais resultantes
desta Ata.

11.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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11.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS.
11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
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10.2. Em caso algum, a Contratante pagará indenização à Contratada por encargos resultantes da
Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus
empregados.
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12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO.
12.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ata, elegem as partes o Foro da
cidade de Alvorada do Norte, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Alvorada do Norte, <DATAINICIOVIGENCIA>.
David Moreira de Carvalho
Prefeito Municipal - Autoridade Competente
RG n°
Ou
NILSON VITORINO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde - Gestor do Fundo Municipal de Saúde
RG n°
FORNECEDOR/NOME/REPRESENTANTE>
Empresa: NOME
CNPJ: Nº
Beneficiária da Ata

Esta Minuta de Ata de Registro de Preços se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria
Jurídica.
Em ______/_______/_________

___________________________________________________________
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ASSESSOR JURÍDICO – OAB-________ - Nº: ____________

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
Avenida: Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N – Nova Ipiranga - Fone: (62) 3421-1369 – Fax: (62) 3421-1771
CEP: 73950-000 - E-mail / Licitação: convenios@alvoradadonorte.go.gov.br – Site: http://www.alvoradadonorte.go.gov.br

Processo Administrativo nº 7682 / 2016 - Edital - Pregão Eletrônico nº 006 / 2016 - SRP

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento
Cidade:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF
CNPJ/CPF:
RG
Fax:
E-mail:
Telefone:

1.

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão
ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.

2.

São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios
dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4.

O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
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3.
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iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais
declara ter pleno conhecimento;
iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo I; e
v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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5.

(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos
negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
ii. apresentar lance de preço;
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii. assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:

O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.
Local e data:

Assinatura:_______________________________________________________
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(reconhecer firma em cartório)
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6.
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)
Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
2 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
3 Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:

Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos
ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii.o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii.a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

Local e data:
Responsável:_____________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)

31

v.

o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros;
e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
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iv.
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- MODELO 1 MODELO 1 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ______________, CNPJ n° ______________, com sede à ______________, neste ato representada
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, que está enquadrada na
definição de (____) Microempresa (____) Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restrição de
ordem legal.
Local, data.
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Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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- MODELO 2 MODELO 2 - COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA CF
DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão Eletrônico N° ___/2016.
A empresa _________________, inscrito no CNPJ n° _________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___).

(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Processo Administrativo nº 7682 / 2016 - Edital - Pregão Eletrônico nº 006 / 2016 - SRP

- MODELO 3 MODELO 3 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2016.
Proponente: (razão social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (discrição do objeto)
DECLARAMOS, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2° do
art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes,
relativamente ao Edital em epígrafe.
Local, data.
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