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Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO PE 018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
AVISO

A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA, através do Presidente da Copel – Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados e a quem possa interessar que será
realizada a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global por lote,
nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº.
121/2021 Tendo como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIS PERMANENTES
E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANIZIA
DOMINGAS, HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRE-NATAL E
PUERPÉRIO NESTE MUNICIPIO. Conforme Processo Administrativo sob o nº. PA-138-2021.
Data para cadastro de proposta: a partir do dia 23 de novembro de 2021, às 09:00h. Data
para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das 26 de novembro de
2021, às 09:30h. Horário de Brasília – DF, local ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoese.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados
no site supracitado, e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Apuarema - BA, sito à Rua Jorge Souza Neto, S/N – Centro, de Segunda à Sexta
Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 08h30min às 12h00min, e através do
Diário Próprio (www.apuarema.ba.io.gov.br) link: licitações, pregões eletrônicos. Para maiores
informações através do telefone (73) 3276-1182.

Apuarema/BA, 16 de novembro de 2021.

__________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE 018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021

1. O MUNICÍPIO DE APUAREMA-BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Copel, designado pelo Decreto nº 242/2021 de 01 de junho de
2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço
Global por Lote, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º 10.520/02 e
8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos Federal nº 10.024/2019
e 3555/2000. no que for pertinente bem como Decreto Municipal nº. 121/2021 de 05 de
janeiro de 2021.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Fundo Municipal de Saúde
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico Nº. PE-018-202
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº. PA-138-2021.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço Global Por Lote
7. Modo de disputa:
Aberto e fechado
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 26 de novembro de 2021.
HORA: 09:30 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 905.374
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE: 03.01.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Atividade.: 1.014 – Equipamentos para a Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
Fonte de Recurso.: 02 / 14
Proj/Atividade.: 2.038 – Desenvolvimento das Atividades da Atenção Básica de saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
Fonte de Recurso.: 02 / 14
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10. ESCLARECIMENTOS
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua equipe de apoio,
na sede da Prefeitura Municipal de APUAREMA-Bahia, situada à Rua Jorge Souza Neto, S/n, centro –
Apuarema – Ba, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo Telefone (73) 3276-1182, bem como por consulta
ao Diário Oficial municipal: www.apuarema.ba.gov.br, site do sistema de compras do Banco do Brasil
www.licitacoes-e.copm.br. e-mail.: licitacao@apuarema.ba.gov.br. Informamos que todos os atos
deste Certame, serão publicados no Diário Oficial do Município, conforme endereço acima citado.
I - OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIS
PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE ANIZIA DOMINGAS, HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRENATAL E PUERPÉRIO NESTE MUNICIPIO.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de
Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação deste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus
anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº 10.520/02), ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa).
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i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
j) É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização de serviços,
com subordinação, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso II, e 5° da Lei
12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial entre a União e o Ministério
Público do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
2.5. Fica autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial mediante a
apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar sua viabilidade
econômico-financeira.
2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO
EQUIPARADOS

DAS

MICROEMPRESAS,

EMPRESAS

DE

PEQUENO

PORTE

E

3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus art. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao
sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado
na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao Município de APUAREMA a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro
de Fornecedores do Município de APUAREMA.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser protocoladas no setor
de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail, acima mencionado.
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VI – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo informar o valor da
proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da proposta,
quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não
previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
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6.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global por Lote, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada, indicando,
prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o preço
global.
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inicial importa a desclassificação
da proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.9. Cabe 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
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.10. 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.
6.11. O licitante deverá anexar planilha de proposta inicial a qual servirá de base para fins de reajuste
dos preços inicialmente propostos, sob pena de desclassificação.
6.12. Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do contrato.
6.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
VII – DA HABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
b)

c)

d)

Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de pequeno porte,
emitida após o último arquivamento;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data
da sua apresentação;
a.1) Sendo o caso, plano de recuperação já homologado e em vigor apto a comprovar a
viabilidade econômico-financeira do licitante que se encontre em recuperação judicial.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já́ exigíveis, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente chancelado pela JUCEB,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
§ único - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter as assinaturas
de pelo menos um sócio-gerente, e do contador ou por outro profissional equivalente,
responsável através da aposição do selo “DHP”, com comprovante de quitação e devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado onde os mesmos foram
efetuados;
c) Declaração firmada pelo contador e pelo responsável legal da empresa Licitante, em papel
timbrado, com firma reconhecida, atestando que os dados referentes à apresentação dos
cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do
último exercício social já exigível.
I. Será considerado qualificado econômico e financeiramente o licitante que apresentar Índices
de Liquidez Geral (ILG), Índices de Solvência Geral (SG) Índice de Endividamento Geral
(IEG), devidamente calculados em folha anexa ao Balanço e Demonstrações, assinada pelo
contador responsável pela empresa.
II. O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM), obtido pelo
coeficiente entre a soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo, pela soma do
Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.
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III. O Índice de Solvência Geral (SG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM) obtido pelo
coeficiente entre o ativo, sobre a soma do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.
IV. O Índice de Endividamento Geral deverá ser igual ou menor que 0,70 (ZERO VÍRGULA
SETE), obtido pelo coeficiente entre a soma do Passivo Circulante, mais o Passivo Não
Circulante, sobre o Ativo Total;
d) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços, patrimônio líquido
em valor equivalente até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A
Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social já apresentado à Junta
Comercial do Estado da Bahia.

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou estadual, da
sede da licitante, relativo ao objeto licitado;
c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual pode ser obtida
no site http://www.tst.jus.br/certidao.
f)

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
h) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
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hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da
data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.9. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I.
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
a) podendo o mesmo passar por diligência para comprovação da sua veracidade através de
solicitação posterior de contratos de prestação de serviços e notas fiscais.

II.

Apresentação do Alvará de Funcionamento do exercício vigente comprovando a
atividade, objeto do Certame.

7.10. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.10.1. Certidão Negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) da
empresa licitante e dos sócios, que pode ser obtida através do seguinte endereço eletrônico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:31974363337878::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
7.10.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União, em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992;
7.10.3.Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade
Administrativa, emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça. (Empresa e sócios);
7.10.4. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo
com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.10.5 O licitante deverá declarar:
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a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme Modelo
sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.
7.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.11.1. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.11.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
7.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
membro da Comissão de Licitação do Município de APUAREMA.
7.14. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a data limite para
recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme regramento contido no Decreto
Federal nº.10.024/2019, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de protocolos, links
ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
b) 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.
c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o
próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais
fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no
sistema.
11.4.Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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§ 1º A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
§ 2ºEncerrado o prazo previsto no item § 1º, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
§ 3ºNão havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no item § 2º, poderão os licitantes
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo
§ 4º Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da etapa
fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de
eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será
dado prosseguimento à sessão pública.

11.8. Quando o Edital estiver mais de uma lote e/ou itens, fica a critério da Comissão a
possibilidade de abrir todos os lotes ou em parte, ou até mesmo um lote de cada vez, para a
fase de lances.
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
12.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após
a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação e terá reinício
somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
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a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de
preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as
demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art.
45, I, da LC nº 123/06).
c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art.
44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor
oferta.
g) Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora,
atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA
DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas
em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência
sucessivamente, aos bens/serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
XV - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
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proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DO ARREMATANTE / VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto às especificações do produto, marca e modelo e compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
16.2. A planilha realinhada deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor, no prazo máximo de 2 (duas) horas e será analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitação do lance vencedor.
16.3.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de

Referência;
d) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
e) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
16.4. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ela, para orientar sua decisão.
16.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
16.6. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
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na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
16.7. Qualquer interessado 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;
16.8. 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, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
16.14. 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.
16.15. 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
16.16. O critério de julgamento será o de menor valor global por lote.
16.5. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.6. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do
produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação, 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) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
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c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) da
licitante e dos sócios.
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92,
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).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante
inabilitado.
17.4. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do respectivo
licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente
encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista
no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de
inabilitação, de acordo com o art. 48.º, § 3.º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

XVIII - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta realinhada, ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido
pelo Anexo II, os Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante
vencedor, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser remetidos
digitalizados via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de habilitação e
os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada por cartório
competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de
APUAREMA, situada à Rua Jorge Souza Neto, s/n , centro – APUAREMA – Ba, em envelope
fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações do Município de APUAREMA,
Bahia, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
XIX - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer
licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico,
manifestar sua intenção de recorrer.
19.1.1. Após a manifestação de recursos em campo próprio, as razões do recurso do que se trata o
item anterior, deverão ser apresentados dentro do prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar se desejarem apresentar suas contrarrazões, no prazo de três
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dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 19.1), no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.3. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
19.4. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3. Após a homologação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
XXI – PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada.
21.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
21.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
21.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica,
para pagamento do objeto desta licitação.

XXII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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22.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado no Contrato.
22.2. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo constante no instrumento de Contrato e a
conferência será efetuado pela Unidade Administrativa solicitante, que, depois de verificados o
atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo.
22.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXIII - PENALIDADES
23.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento
contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
23.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
23.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
I.
II.
III.

I – 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 da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.

23.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
23.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXIV - RESCISÃO CONTRATUAL
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24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não
cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos elencados
nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXV - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXVI – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
26.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo
ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
XXVII - DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
27.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da
empresa contratada.
27.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a
juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
27.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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27.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
27.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como o Decreto
Municipal nº. 025/2018 de 03 de julho de 2018 e Decreto Nº 038/2020, de 10 de junho de 2020.
XXVIII – ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta;
ANEXO III - Minuta do Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
APUAREMA – Ba, 16 de novembro de 2021.

Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA-138-2021
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I

1. OBJETO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIS PERMANENTES E MATERIAIS DE
CONSUMO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANIZIA DOMINGAS, HILDA
CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRE-NATAL E PUERPÉRIO NESTE
MUNICIPIO.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a realização de processo licitatório considerando que as Unidades Básicas
de Saúde assim especificadas necessitam destes equipamentos para a manutenção dos
procedimentos hospitalares e administrativos.
3. DO AGRUPAMENTO EM LOTE: o agrupamento dos itens referente ao lote tem-se

como importante medida de economia com as aquisições. Ao agregar o quantitativo de
itens em um só lote, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra
segmentada. Ainda que em sede de registro de preço, o licitante que se propuser a
registrar o preço dos bens acabaria o fazendo de maneira mais econômica para a
administração pública ao vislumbrar quantitativos mais significativos. Tal situação é
inerente à lógica de mercado. Até mesmo porque os custos de mão de obra, logística e
agregados costumam ser mais atrativos a medida que existem mais itens a serem
entregues. Destaca-se ainda que a adjudicação por lote é mais satisfatória no que se
refere a eficiência técnica, por reunir as aquisições e eventuais entregas em um único
fornecedor que logrou-se vencedor do referido lote, gerando assim maior eficiência na
gestão contratual e menor custo operacional do projeto para a Administração.
4. DOS BENS COMUNS:

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na
classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
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5. DAS QUANTIDADES: A mensuração das quantidades constantes neste Termo de

Referência são decorrentes de análise de atual da necessidades dos equipamentos.
6. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

LOTE I- MATERIAL ODONTOLÓGICO
ITEM

1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO

QUANT.

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)
PEDAL DE COMANDO, CABECEIRA, REFLETOR, CUBA EM
PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETAL, CONTRA
ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR, MOCHO, ATÉ
3 TERMINAIS E EQUIPO CART. OU ACOPLADO
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE DE 30 A 39 L, POTÊNCIA 1 A
1,5 HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO
MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL TAM. 40X40X80 A 40X60X80
MOCHO EM AÇO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS
SELADORA MANUAL PARA GRAU CIRÚRGICO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2
2
2
2
2
4

LOTE II -MATERIAL HOSPITALAR
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
AUTOCLAVE HORIZONTAL - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75
LITROS)CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE
OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS.
BALANÇA - BALANÇA, PROFISSIONAL, PORTÁTIL, APLICAÇÃO PESAR
PESSOAS, CAPACIDADE 200KG, CARGA MÍNIMA 1KG, DIVISÃO 50G,
DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM
POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, FUNÇÃO TARA ATÉ A
CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA
DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT), CONSUMO
DE 8 VA, ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE, PLATAFORMA EM CHAPA DE
AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI BRANCA OU CINZA,
TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA,
HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM
BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO
INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO:
TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA: 2,00 CM, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO
2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS
GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO
INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA
REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES CONTADOS A PARTIR DA
ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO -CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS - DE 130 KG
A 159 KG / ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, ACABAMENTO EM PINTURA
EPÓXI, ENCOSTO DE COURVIN, DOBRÁVEL EM DUPLO X, COM APOIO
PARA BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E APOIO PARA PÉS REBATÍVEL E PEDAIS
REMOVÍVEIS/
COM
ELEVAÇÃO
DE
PERNAS.
ESTOFAMENTO
CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL.

QUANT.

2

20

4

2

1
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6
7
8
9

10

11
12
13
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CARRO DE CURATIVO COM ARMAÇÃO EM TUBOS CROMADOS, TAMPO E
PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, GRADIL CROMADO EM TODA VOLTA,
RODAS COM TRÊS DE DIÂMETRO, PROVIDO DE BALDE E BACIA DE AÇO
INOXIDÁVEL
COM
RESPECTIVOS
SUPORTES.
MEDINDO
APROXIMADAMENTE: 85 X 75 X 15 CM
CARRO MACA SIMPLES. POSSUI GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO,
COLCHONETE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX / ALUMÍNIO.
DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DETECTOR FETAL,
SONAR TIPO PORTÁTIL / TECNOLOGIA DIGITAL /COM DISPLAY
ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL
MESA DE EXAMES: MESA FIXA UTILIZADA PARA EXAMES/TRATAMENTO DE
PACIENTES. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO LEITO
ACOLCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN SISTEMA DE
ARTICULAÇÃO DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA QUATRO
GAVETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM PUXADOR; SUPORTE
PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PÉS NIVELADORES COM
REGULAGEM DE ALTURA.
PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, 1000 ML
POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN,
CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL
SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS: TIPO: PEDESTAL; MATERIAL DE
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

1
4
4
10

2

4
2
7

LOTE III- EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

4
5
6
7

DESCRIÇÃO
ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA
EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN,
ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 0,45 M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA,
PRATELEIRAS REGULÁVEL, MATERIAL: CHAPA DE AÇO
ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS: LATERAIS CHAPA DE AÇO
ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM DUAS (02) PORTAS
LATERAIS EM CHAPA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. PORTA EM VIDRO
COM FECHADURA TIPO YALE, COM 4 PRATELEIRAS EM VIDROS. PÉS EM
TUBO DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO
PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO DIMENSÃO
APROXIMADA: 700 L X 350 P X 1600 A MM
ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA AÇO 24, 26, ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, PADRÃO ACABAMENTO: TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 470 X 570 X 1362 MM,
APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS
BALDE A PEDAL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE MATERIAL:
AÇO INOX-ACIONAMENTO DA LIXEIRA: PEDAL; -CAPACIDADE: NÃO
INFERIOR A 30 LITROS BALDE INTERNO REMOVÍVEL GARANTIA PELO
FABRICANTE
BALDE/LIXEIRA INOX DE 20 LITROS
CADEIRA EM AÇO, SEM BRAÇO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO
EM ESTOFADO
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, KIT C/ MOPS
LIQUIDO E PÓ, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PÉ/BALDE ESPREMEDOR

QUANT.

20

2

4

7
4
39
2
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8
9
10
11

ESTANTE EM AÇO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG,
REFORÇADA
LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
MESA DE ESCRITÓRIO: CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF, POSSUIR
MÍNIMO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, COMPOSIÇÃO SIMPLES.
MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA/MDP/MDF REDONDA 1,20 DIÂMETRO

9
4
6
1

LOTE IV -ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

1
2
3

DESCRIÇÃO

QUANT.

GELADEIRA/REFRIGERADOR: - CAPACIDADE = DE 260 A 299 LTENSÃO/VOLTAGEM: 110V/220V- CONSUMO DE ENERGIA: A (MENOS 25%
DE CONSUMO) - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO CONGELADOR (L):
25- GARANTIA: 12 MESES- COR: BRANCO- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A
FOGÃO 6 BOCAS, AUTOMÁTICO
TELEVISÃO: SMART TV LED 32 HDMI CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO HD
FREQUÊNCIA DE 60 HZ CONECTIVIDADE: MÍN 1 HDMI 1X USB 1X
ETHERNET (LAN) POTÊNCIA DE ÁUDIO: 10 W RMS WI FI CONVERSOR
DIGITAL INTEGRADO / BLUETOOTH SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV
VOLTAGEM 110V/220V

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
1
3

LOTE V -BALANÇA/CILINDROS
ITEM

1
2

DESCRIÇÃO

QUANT.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO MECÂNICA, ATÉ 200
KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 3
ATÉ 10 L, COM VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO

1
1

LOTE VI-MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO

QUANT.

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO:
DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL
BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO:
DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL
BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE
BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:
BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM METAL
ESTETOSCÓPIO ADULTO. AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL. TIPO DUPLO.
DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO TRENA,
MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO: COM ESCALA
MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: DE 1,5 A 2,0 M, RETRÁTIL, COM
TRAVA
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, MATERIAL SILICONE, COM
VÁLVULA DE DEEP, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM RESERVATÓRIO

7
4
4
9
4
4
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7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
O fornecimento dos produtos, oriundo deste edital, serão solicitados através do setor de compras, o
prazo para entrega é no máximo em 72 hs (setenta e duas horas), sob pena de o licitante incorrer em
infrações previstas na Lei.
O prazo de garantia mínima dos produtos é 01 (hum) ano, devendo ser substituído por outro
equipamento (novo) caso apresente falha nos 15 (quinze) primeiros dias de uso.
Os produtos serão recebidos por servidor designado, que poderá junto a licitante vencedora solicitar a
correção de eventuais falhas ou irregularidades, que forem verificadas na entrega dos mesmos.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a) fornecer os produtos de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e
nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação
fiscalizadora
dos
prepostos designados
pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
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i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de
obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos
bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a)Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b)fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
c)realizar o pagamento pela execução do contrato;
d)proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de
10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
a) Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Responsável, exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto contratado, sem prejuízos da
obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas Notas
Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas, atestadas
e visadas pela Diretoria de Compras destra Prefeitura, comprovando a realização da
aquisição dos produtos, e será materializado através de crédito em conta corrente, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação dos documentos aqui explicitados.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em até 30(trinta) dias após o fornecimento dos produtos
oriundo deste Certame, mediante a emissão da nota fiscal correspondente, acompanhado das
certidões negativas.
12. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O presente contrato terá vigência na da data de assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos
da legislação vigente.
13. SANÇÕES CONTRATUAIS:
O descumprimento, total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a CONTRATADA às
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sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e também às previstas na
licitação atinente ao presente termo contratual, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:
a)

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

b)

Os critérios de qualificação econômica e técnica a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.

c)

O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por lote
atendendo a todas exigências do edital e seus anexos.
As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
15.2. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro
da Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

15.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da
legislação em vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e
8.666/93.
15.4. Este Termo referência, foi extraído do Processo Administrativo n.º PA-138-2021,
assinado pelo o Secretário da pasta, neste Município.
Apuarema – Ba, 16 de novembro de 2021.

___________________________________
Helenildo Martins Santos
Presidente da Copel
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO Nº

PROCESSO
Nº

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

CELULAR

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA
Nº

CONTA CORRENTE Nº

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

PRAZO DE EXECUÇÃO
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LOTE I- MATERIAL ODONTOLÓGICO
ITEM

1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO

QUANT.

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)
PEDAL
DE
COMANDO,
CABECEIRA,
REFLETOR,
CUBA
EM
PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETAL, CONTRA
ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR, MOCHO, ATÉ
3 TERMINAIS E EQUIPO CART. OU ACOPLADO
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE DE 30 A 39 L, POTÊNCIA 1 A
1,5 HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO
MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL TAM. 40X40X80 A 40X60X80
MOCHO EM AÇO, COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS
SELADORA MANUAL PARA GRAU CIRÚRGICO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2
2
2
2
2
4

LOTE II -MATERIAL HOSPITALAR
ITEM

1

2

3

4

5

6
7

DESCRIÇÃO
AUTOCLAVE HORIZONTAL - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75
LITROS)CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE
OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS.
BALANÇA - BALANÇA, PROFISSIONAL, PORTÁTIL, APLICAÇÃO PESAR
PESSOAS, CAPACIDADE 200KG, CARGA MÍNIMA 1KG, DIVISÃO 50G,
DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, TECLADO MEMBRANA EM
POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, FUNÇÃO TARA ATÉ A
CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA
DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT), CONSUMO
DE 8 VA, ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE, PLATAFORMA EM CHAPA DE
AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI BRANCA OU CINZA,
TAPETE ADESIVO EM PVC, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA,
HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM
BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO
INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO:
TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA: 2,00 CM, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO
2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS
GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO
INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA
REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES CONTADOS A PARTIR DA
ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO -CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS - DE 130 KG
A 159 KG / ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL, ACABAMENTO EM PINTURA
EPÓXI, ENCOSTO DE COURVIN, DOBRÁVEL EM DUPLO X, COM APOIO
PARA BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E APOIO PARA PÉS REBATÍVEL E PEDAIS
REMOVÍVEIS/
COM
ELEVAÇÃO
DE
PERNAS.
ESTOFAMENTO
CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL.
CARRO DE CURATIVO COM ARMAÇÃO EM TUBOS CROMADOS, TAMPO E
PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, GRADIL CROMADO EM TODA VOLTA,
RODAS COM TRÊS DE DIÂMETRO, PROVIDO DE BALDE E BACIA DE AÇO
INOXIDÁVEL
COM
RESPECTIVOS
SUPORTES.
MEDINDO
APROXIMADAMENTE: 85 X 75 X 15 CM
CARRO MACA SIMPLES. POSSUI GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO,

QUANT.

2

20

4

2

1

1
4
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8
9

10

11
12
13

COLCHONETE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX / ALUMÍNIO.
DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DETECTOR FETAL,
SONAR TIPO PORTÁTIL / TECNOLOGIA DIGITAL /COM DISPLAY
ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL
MESA DE EXAMES: MESA FIXA UTILIZADA PARA EXAMES/TRATAMENTO DE
PACIENTES. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO LEITO
ACOLCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN SISTEMA DE
ARTICULAÇÃO DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA QUATRO
GAVETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM PUXADOR; SUPORTE
PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PÉS NIVELADORES COM
REGULAGEM DE ALTURA.
PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, 1000 ML
POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN,
CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL
SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS: TIPO: PEDESTAL; MATERIAL DE
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

4
10

2

4
2
7

LOTE III- EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO
ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA
EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN,
ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 0,45 M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA,
PRATELEIRAS REGULÁVEL, MATERIAL: CHAPA DE AÇO
ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS: LATERAIS CHAPA DE AÇO
ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM DUAS (02) PORTAS
LATERAIS EM CHAPA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. PORTA EM VIDRO
COM FECHADURA TIPO YALE, COM 4 PRATELEIRAS EM VIDROS. PÉS EM
TUBO DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, ACABAMENTO
PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO DIMENSÃO
APROXIMADA: 700 L X 350 P X 1600 A MM
ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL: CHAPA AÇO 24, 26, ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, PADRÃO ACABAMENTO: TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 470 X 570 X 1362 MM,
APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS
BALDE A PEDAL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE MATERIAL:
AÇO INOX-ACIONAMENTO DA LIXEIRA: PEDAL; -CAPACIDADE: NÃO
INFERIOR A 30 LITROS BALDE INTERNO REMOVÍVEL GARANTIA PELO
FABRICANTE
BALDE/LIXEIRA INOX DE 20 LITROS
CADEIRA EM AÇO, SEM BRAÇO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO
EM ESTOFADO
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, EM POLIPROPILENO, KIT C/ MOPS
LIQUIDO E PÓ, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PÉ/BALDE ESPREMEDOR
ESTANTE EM AÇO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG,
REFORÇADA
LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
MESA DE ESCRITÓRIO: CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF, POSSUIR
MÍNIMO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, COMPOSIÇÃO SIMPLES.
MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA/MDP/MDF REDONDA 1,20 DIÂMETRO

QUANT.

20

2

4

7
4
39
2
9
4
6
1
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LOTE IV -ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

1
2
3

DESCRIÇÃO

QUANT.

GELADEIRA/REFRIGERADOR: - CAPACIDADE = DE 260 A 299 LTENSÃO/VOLTAGEM: 110V/220V- CONSUMO DE ENERGIA: A (MENOS 25%
DE CONSUMO) - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO CONGELADOR (L):
25- GARANTIA: 12 MESES- COR: BRANCO- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A
FOGÃO 6 BOCAS, AUTOMÁTICO
TELEVISÃO: SMART TV LED 32 HDMI CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO HD
FREQUÊNCIA DE 60 HZ CONECTIVIDADE: MÍN 1 HDMI 1X USB 1X
ETHERNET (LAN) POTÊNCIA DE ÁUDIO: 10 W RMS WI FI CONVERSOR
DIGITAL INTEGRADO / BLUETOOTH SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV
VOLTAGEM 110V/220V

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
1
3

LOTE V -BALANÇA/CILINDROS
ITEM

1
2

DESCRIÇÃO

QUANT.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO MECÂNICA, ATÉ 200
KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 3
ATÉ 10 L, COM VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO

1
1

LOTE VI- MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO

QUANT.

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO:
DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL
BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO:
DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL
BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANEROIDE, TIPO: DE
BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:
BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM METAL
ESTETOSCÓPIO ADULTO. AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL. TIPO DUPLO.
DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO: TIPO TRENA,
MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO: COM ESCALA
MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: DE 1,5 A 2,0 M, RETRÁTIL, COM
TRAVA
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, MATERIAL SILICONE, COM
VÁLVULA DE DEEP, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM RESERVATÓRIO

7
4
4
9
4
4

Declaro expressamente questão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Declaro expressamente que será cumprido o serviço de acordo com a especificação, a partir da
assinatura do contrato.
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Declaração expressa que disponibilizarei os veículos necessários para o cumprimento do objeto da
presente Licitação, tão logo seja assinado o contrato e emitida a ordem de serviço.

Local /data
Razão Social CNPJ
(representante legal)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ___/2021.
“CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA E
A EMPRESA XXXXXXXX, VISANDO AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
E
OUTROS.
O MUNICÍPIO DE APUAREMA - BAHIA. Aqui denominado contratante, representado
neste ato pelo o Senhor Prefeito Municipal o Sr. xxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, portador
da carteira de Identidade XXXXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF XXXXXXXXX, residente e
domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX – centro – APUAREMA-Ba.,e da Empresa
XXXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXXXXXXXX, e registrada sob CNPJ:
XXXXXXXXXXXX neste ato representado (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXXXX, portador da
Cédula de Identidade XXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as seguintes cláusulas e condições
seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A contratante, utilizando suas prerrogativas legais do art. 54, § 1º, da lei federal 8.666/93 e as
demais disposições aplicáveis, contrata a pessoa jurídica, acima qualificada para prestar os
serviços a Prefeitura Municipal de APUAREMA - Ba. O seguinte: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO,
DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANIZIA DOMINGAS, HILDA
CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRE-NATAL E PUERPÉRIO NESTE
MUNICIPIO., conforme processo administrativo nº PA-138-2021 e o processo licitatório
pregão eletrônico nº PE-018-2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem prestados mediante
solicitação do setor competente, de acordo com o planejamento da secretaria solicitante;
sendo pago de forma mensal e/ou, sob pena de a proponente vencedora incorrer nas
infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado pelo concorrente vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços ora Contratado, motivo do presente CONTRATO, está estimado em R$ xxxxxxx
(xxxxxxxxxxxx).
§ Único - Para efeito de atendimento do § 1º, do art. 18 da Lei Complementar nº 101/00 os
valores referentes aos serviços caracterizados de terceirização de mão-de-obra que se refere
à substituição de servidores e empregados públicos contabilizados como Outras Despesas de
pessoal são os abaixo discriminados:
Despesa com Pessoal: 60 % R$ XXXXXXXX (XXXXXXX)
Despesa com Insumos: 40 % R$ XXXXXXXX (XXXXXXX)
Devendo o pagamento ser efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, com suas respectivas certidões referentes à
regularidade fiscal atualizadas, atestadas e visadas pela Diretoria de Compras destra
Prefeitura, comprovando a realização da aquisição dos serviços. Através de crédito em conta
corrente, no prazo de até 10(dez) dias úteis contados a partir da apresentação dos
documentos aqui explicitados.
Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 03.01.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Atividade.: 1.014 – Equipamentos para a Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
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Fonte de Recurso.: 02 / 14
Proj/Atividade.: 2.038 – Desenvolvimento das Atividades da Atenção Básica de saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
Fonte de Recurso.: 02 / 14
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos seguintes casos:
Pelo seu termo obedecido às normalidades previstas neste CONTRATO.
1 – Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
2 – Em virtude de transferências das obrigações aqui contratadas, parcial ou totalmente, a
terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
3 – Nos demais casos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, os elencados no
artigo 78.
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos exatos
termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
§ 2º - A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do artigo 79 da Lei nº
8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses
especificadas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78/ da referida lei, sem que
assista à CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada àquela
prevista no parágrafo segundo do artigo retro citado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E SANÇÕES
O Contratante e a Contratada, obriga-se a respeitar o presente contrato em todas as suas
cláusulas e Condições; incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal
a multa de 10% (cinco por cento) do valor do Contrato que será sempre pago integralmente,
qualquer que seja o tempo contratual, decorrido a multa, não obsta a rescisão do Contrato por
parte Inocente caso não lhe convier.
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS
Ficam reconhecidos os Direitos da Prefeitura Municipal em caso de rescisão administrativa
nos termos do Art. 78 do Decreto Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO
O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações posteriores e
supletivamente pela legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
As partes Contratantes elegem o Foro da Cidade de Jequié – BA, como único e competente
para resolver quaisquer questões oriundas deste Contrato.
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E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato aos XX dias do
mês de XXXXXXXX de 2021, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em três vias
de igual teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e devidamente
assinadas, Destas vias, duas se destinam à Contratante e uma à Contratada.
__________________________
_________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
- Contratado (a) TESTEMUNHAS:

____________________________
RG:
RG:
PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente
instrumento por não infringir as disposições
pertinentes à matéria.
APUAREMA - BA, ........ de ..............de
2021.
____________________________
PROCURADORA JURÍDICA
OAB/BA: ________________

_________________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA - BA. Publica o presente instrumento no
mural desta PREFEITURA MUNICIPAL e no Diário
Oficial (www.APUAREMA.ba.io.gov.br) para que
seja dado o fiel cumprimento legal para produção de
seus efeitos de direito.
APUAREMA - BA,..... de............. de 2021.
____________________
NOME DO SERVIDOR

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N°. ___/2021.
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIS PERMANENTES E
MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANIZIA
DOMINGAS, HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E APOIO A GESTAÇÃO PRE-NATAL E
PUERPÉRIO NESTE MUNICIPIO, conforme Processo Administrativo nº PA-138-2021 e o
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-018-2021.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-018-2021
PROCESSO ADM.: PA-138-2021
CRÉDITO DA DESPESA :
UNIDADE: 03.01.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/Atividade.: 1.014 – Equipamentos para a Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
Fonte de Recurso.: 02 / 14
Proj/Atividade.: 2.038 – Desenvolvimento das Atividades da Atenção Básica de saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente
Fonte de Recurso.: 02 / 14
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Valor Total do Contrato :xxxxxxx
Vigência do Contrato : De xxxxxxx Ate XX / XX/XXXX
Assina Pelo Contratante: Jorge Rogério Costa Souza
Empresa Contratada
: xxxxxxx
Assina Pela Contratada : xxxxxxx

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE MENOR.

Modalidade de Licitação Número
PREGÃO ELETRÔNICO PE-018-2021

A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, representada pelo Sr. ____________________________, portador do
RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei,
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.

_______________ _____de __________________ de 2021.
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_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-018-2021

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.
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_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-018-2021

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,
e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
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( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e
trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2021.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-138-2021
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-018-2021

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
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informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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