
 

 

EDITAL 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2021 
Processo Administrativo n°00000246/21 

 

O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA através do FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE do município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, e esta Pregoeira, leva 

ao conhecimento dos interessados que, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO 

no modo de disputa ABERTO, visando a   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 

DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 

EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA: 11454.760000/1200-14, 

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei n°.8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 
 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - 

www.comprasgovernamentais.gov.br  

Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG): 980551 

Data da sessão: 03 de dezembro de 2021. 

Horário: 08:00 Horas (Horário de Brasília – DF) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 

DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 

EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA: 11454.760000/1200-14, 

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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

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

seu interesse.  



 

 

2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto.  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 
forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. Para os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - 

MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 

em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

4.4.3.  que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  



 

 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado, marca, procedência e o preço 

unitário e total em algarismo e por extenso, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 

a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 

aos dados constantes dos sistemas. 

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão ou pelo pregoeiro.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 



 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira 

e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 

à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia;  

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

Contratada. 

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

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, e quaisquer outras 

informações que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 



 

 

7.2.   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 

a Pregoeira e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

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

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01(um) centavo. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorada pela equipe de apoio, 



 

 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela 

Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 

das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 



 

 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.28.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 



 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4. 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; 

8.5. 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; 

8.6.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

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

8.7.1.Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.8.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

8.9.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10.A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

8.11.Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar 

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

melhor. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de 
a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 



 

 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO   

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

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a 

substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta 

Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada e aquelas não constantes do SICAF, quando for o 

caso. 

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

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

pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de duas (horas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

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

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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



 

 

habilitação, bem como nos casos em que as referidas documentações não 

estejam inseridos no SICAF. 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. 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; 

9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou 

no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 



 

 

de 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; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

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

compatível com o objeto contratual;  

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa 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. 

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira. 

9.10.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, 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; 

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao período de existência da sociedade; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
SG = Ativo Total 



 

 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 

e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

9.10.4.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis assim apresentados:  

9.10.4.1.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por 

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;  

9.10.4.1.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  

9.10.4.1.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006:  

9.10.4.1.3.1 por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou  

9.10.4.1.3.2 por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante;  

9.10.4.1.3.3 sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante;  

9.10.4.1.3.4 o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

9.10.4.2. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via 

Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta 

à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação 

(recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).  

9.10.4.3. Será aceita também a apresentação de balanços e demais 

demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na 



 

 

forma da lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador 

responsável, e registrados em Junta Comercial. 

9.11. Qualificação Técnica   

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 
 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 

n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 



 

 

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

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 

em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2. fazer menção ao número deste Pregão, evidenciar o nome/razão 

social da licitante, o CPF/CNPJ, número(s) de telefone(s) e o respectivo 

endereço com CEP, as características do objeto de forma clara e precisa, 

indicando marca, modelo, tipo, fabricante,  procedência e demais dados 

pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência, 

além de conter, preço unitário por item e global, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real) por extenso, considerando as quantidades 

constantes do Termo de Referência. 

10.2. Indicar os prazos, conforme estabelecem as Condições deste edital e 

Termo de Referência; 

10.3.Declarar expressamente que nos preços ofertados estão incluídos todos os 
insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e ainda quaisquer outras 
informações que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, podendo ser adotado o modelo constante do Anexo do Edital;  

10.4. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 
ajustada ao lance vencedor; 

10.5.conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  
vencedor, para fins de pagamento. 

10.6.Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e 
convenientes. 



 

 

10.7.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

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

10.9.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e por extenso  e o valor global em algarismos e por 
extenso. 

10.10.Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.11.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.12.A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas 
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.13.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 
homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

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

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 



 

 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11.5. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou 

intempestivamente.  

11.6.  O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na 

qualidade de petição. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado 

ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar 

o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), 

e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente 

contratação. 



 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1.  Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na 
presente contratação. 

 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  
 
16.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.  
 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital.  
 
16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento.  

16.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

16.5.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:  

16.6.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.7.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 

16.8.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.9.O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2020. 

16.10. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas. 

16.11.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 



 

 

16.12.Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital 
e anexos. 

16.12. Na assinatura do contrato ou outro documento equivalente, será exigida 

a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão 

ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

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

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou outro 

documento equivalente, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

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

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou outro 

documento equivalente. 

17. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no 
art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão. 

18. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

18.1. No interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ o 
valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

18.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

18.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.  

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado 

para esse fim, representando o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ. 

19.2. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ. 

19.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

19.4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ durante o período de 



 

 

vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. Caberá ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ - PARÁ: 

20.2. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ para a 

entrega dos produtos; 

20.3. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

20.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da licitante vencedora; 

20.5. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem 

Utilizados; 

20.6. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita 

pelo Serviço de Almoxarifado; 

20.7. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

20.8. comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento 

do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.  

20.9. E aquelas também previstas no Termo de referência anexo deste edital. 

21. Caberá à licitante vencedora: 

21.1. responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes dos serviços, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo. 

21.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

21.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em 

trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ; 



 

 

21.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 

dependências d(a)o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ – PARÁ; 

21.5. responder pelos danos causados diretamente ao FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ; 

21.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

21.7. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de 

acordo com a necessidade e o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento; 

21.8. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da 

comunicação expedida pelo Setor competente; 

21.9. comunicar ao Serviço competente do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

21.10. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato 

ou outro documento equivalente; 

22. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

22.1. À licitante vencedora caberá, ainda: 

22.2. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ; 

23. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que 
acontecido em dependência do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ; 
23.1. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada 

por prevenção, conexão ou continência; e 



 

 

23.2. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação deste Pregão. 

23.3. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos 

na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ nem poderá 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ. 

24. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

24.1. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

24.2. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ durante a vigência do Contrato; 

24.3. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 

do contrato, salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PARÁ; 

24.4. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do 

produto objeto deste Pregão.  

25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista para o exercício de 2021, conforme a seguir: 

Exercício 2021 Projeto 0505.103020005.1.012 Aquisição de Equipamentos e/ou 

Material Permanente na Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. 

26. DO PAGAMENTO 
  

26.1. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da 

Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

26.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

26.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 

deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

26.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 



 

 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

26.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 

31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

26.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

26.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

26.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta 

ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital.  

26.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da contratante. 

26.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

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

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

26.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

26.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.  

26.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 

não regularize sua situação junto ao SICAF.   

26.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  



 

 

26.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

26.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar.  

26.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

27.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

27.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

27.1.2. apresentar documentação falsa; 

27.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

27.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

27.1.5. não mantiver a proposta; 

27.1.6. cometer fraude fiscal; 

27.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

27.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 

ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 

o encerramento da fase de lances. 



 

 

27.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

27.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 

não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

27.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

27.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

27.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

27.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

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

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

27.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

27.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias 

do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR.  

27.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal 

na unidade administrativa.  

27.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

27.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 

causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

27.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 

de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

27.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 



 

 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

27.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

27.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

28. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

28.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

smg.pregao@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA. 

28.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

28.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

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

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

28.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 

excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de 

licitação. 

28.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.   



 

 

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

29.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar 

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

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

29.5. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a identificação da pessoa 

jurídica que está fornecendo o atestado e a especificação dos serviços 

executados ou em execução. Poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica 

indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informações sobre 

o serviço prestado; 

29.6. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem 

desatualizados no Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, 

deverão ser enviados, em conjunto com a apresentação da proposta; 

29.7. Caso o SICAF não contemple todo o objeto deste Pregão, encaminhar o 

Contrato Social da empresa ou outro documento emitido por órgão público que 

contemple o objeto, para efeitos de diligência; 

29.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

29.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação.  

29.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

29.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital, bem 

como às discordância entre as especificações do objeto no Comprasnet e neste 

Edital, prevalecerão às constantes neste edital. 

29.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, smg.pregao@gmail.com, no portal dos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará/PA e 

também poderão ser obtidos no endereço Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, 

CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, nos dias úteis, no horário das 08:00 

horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

29.15.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

29.15.2. ANEXO II- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

29.15.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso) 

29.15.4.  ANEXO IV – Modelo de proposta 

 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 19 de novembro de 2021. 

 

PRISCILA SPINDOLA FRANCHI 

Pregoeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 

(Processo Administrativo n.°00000246/21) 

 

1. DO OBJETO:  

 

Este termo de referência tem como objeto Contratação de Pessoa Jurídica 

para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, em cumprimento a PROPOSTA: 

11454.760000/1200-14 a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal 

de São Miguel do Guamá/PA. 

 

2. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

Item Objeto Especificação/Descrição Quantidade 

1 Mesa Ginecológica CONFECIONADA EM AÇO OU FERRO PINTADO 2 

2 Cardiotocógrafo PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE 1 

3 Computador (desktop basico) 

Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com 
processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, 
memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo 
SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual 
CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir 
pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O 
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. 
Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar 
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 
1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas 
com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 
polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão 
IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o 
mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser 
novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

1 

4 
Incubadora de Transporte 
Neonatal 

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com 
paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra 
perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e 
dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e 
outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir 
portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone 
atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-
choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito 
removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam 

2 



 

 

adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e 
resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e 
de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade 
adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio 
sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia 
e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. 
Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste 
flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. 
Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente 
do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do 
ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato 
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes 
audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, 
bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura 
do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do 
modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir 
indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir 
bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador 
automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no 
mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à 
choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D 
ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, 
suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de 
periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, 
colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes 
necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação 
elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

5 Oxímetro de Pulso PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR 5 

6 Monitor Multiparâmetros 
POSSUIR SUPORTE P/ MONITOR, 5 PARÂMETROS BÁSICOS 
(ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP), TIPO/TAMANHO: PRÉ CONFIGURADO 
DE 10'' A 12'' 

1 

7 Berço Aquecido 

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento 
aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no 
plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir 
bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido 
construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis 
e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito 
nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma 
de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com 
revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura 
em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios 
com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de 
temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores 
programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de 
operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio 
apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização 
de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta 
de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o 
equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de 
materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade solicitante. 

2 

8 Bomba de Infusão 
POSSUIR KVA, ALARMES, PRGRAMAÇÃO DE INFUSÃO, BOLUS, 
BATERIA E EQUIPO. 

2 

9 Mesa de Escritório 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR COM 
GAVETAS 

2 

10 Detector Fetal PORTÁTIL/DIGITAL 4 

11 Aparelho de Anestesia 

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, 
pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; 
Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; 
Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de 
autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de 
funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes 
adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo 
autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de 
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. 
Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de 
pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma 
única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para 
oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança 
para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; 
Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 
vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se 
ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá 
ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de 

1 



 

 

circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e 
passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, 
canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para 
armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de 
gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com 
display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação 
manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do 
ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); 
Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação 
mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios 
mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; 
Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia 
elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica 
da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume 
corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt 
automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. 
Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, 
sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão 
para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 
vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras 
de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso 
e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito 
funcionamento do equipamento. 

12 Carro de Emergência 
POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO,  RÉGUA DE TOMADAS COM 
CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, NO 
MINIMO 3 GAVETAS, E TÁBUA DE MASSAGEM 

2 

13 Estetoscópio Adulto TIPO AUSCULTADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL 5 

14 Estetoscópio Infantil TIPO AUSCULTADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL 2 

15 Balde/ Lixeira  
CAPACIDADE/MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU 
FERRO PINTADO 

6 

16 Esfigmomanômetro Adulto 
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA 
ANALÓGICO/NYLON 

5 

17 Balde a Pedal 
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE EM AÇO INOX/DE 30L ATÉ 
49L 

2 

18 Impressora Laser (comum) 

que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com 
padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; 
velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, 
a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 
50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses. 

1 

19 Laringoscópio Adulto 
TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS: FIBRA OPTICA /LED/06 LÂMINAS 
RIGIDAS 

2 

20 Mesa para Computador 
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DE 01 A 02 
GAVETAS 

1 

21 
Balança Antropométrica 
Infantil 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG. 
DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA 

2 

22 Mesa para Impressora 
CONFECCIONADA EM AÇO OU FERRO PINTADO, DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 50 X 40 X 70 CM COM TAMPO DE MADEIRA/ MDP/ MDF/ 
SIMILAR 

1 

23 
Incubadora Neonatal 
(estacionária) 

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e 
facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para 
evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou 
mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar 
acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 
portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e 
fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e 
a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos 
uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de 
circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar 
as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, 
permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com 
rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído 
em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o 
procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas 
posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; 
possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, 
através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de 
densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e 
autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de 
limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso 
e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs 

1 



 

 

que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole 
de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC 
(Temperatura do RN Controlada), servocontrole continuo de umidade 
relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta 
temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; 
Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta 
de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta 
temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes 
momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de 
pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de 
temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema 
de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no 
mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras 
giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos 
os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 
funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

24 Bomba de Infusão de Seringa 

Bomba de infusão de seringa micro processada. Equipamento utilizado em 
unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas 
com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de 
infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de 
lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função 
KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus 
programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis 
audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de 
curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil 
leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, 
volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna 
recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração 
(no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso 
necessário. 

2 

25 Reanimador Pulmonar em T 

*Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. 
Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente 
determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão 
inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a 
pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido 
ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. 
Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de 
alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de 
gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o 
equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, 
máscara infantil. 

1 

26 
Monitor Multiparâmetros para 
UTI 

POSSUIR SUPORTE P/ MONITOR, 5 PARÂMETROS BÁSICOS 
(ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP), CAPNOGRAFIA / AGENTES 
ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MÉT. ASPIR. DE 
BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM 
ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA. TIPO/TAMANHO: ESTRUTURA 
MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12'' 

1 

27 CPAP C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL 2 

28 
Aparelho para Fototerapia 
(ictericia/neonatologia 

ILUMINAÇÃO EM LED  COM PAINEL DE CONTROLE 
MICROPROCESSADO E AJUSTE DE IRRADIANCIA 

2 

29 Suporte de Hamper CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 

30 Carro Maca Simples 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INÓX/ ALUMÍNIO COM GRADES 
LATERAIS E SUPORTE DE SORO/COLCHONETE 

1 

31 
Aspirador de Secreções 
Elétrico Móvel 

SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO 
TERMOPLÁSTICO/VIDRO COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM 

2 

32 Banqueta 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE 
ALTURA COM ASSENTO GIRATORIO 

2 

33 
Espaldar em Madeira 
(barra/escada de ling 

MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM REGULAGEM 1 

34 Banqueta para Parto Vertical COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO 4 

35 
Reanimador Pulmonar Manual 
Adulto (ambu) 

MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE, COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL E  RESERVATÓRIO 

2 

36 Poltrona Hospitalar 
MAT. DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM ASSENTO 
ESTOFADO EM COURVIN  COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG  E 
RECLINAÇÃO MANUAL 

8 

37 Foco Refletor Ambulatório COM ILUMINAÇÃO LED, E HASTE FLEXÍVEL 2 

38 Berço para recém Nascido 
COM ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO, RODIZIOS E CUNA 
EM ACRILICO 

8 

39 
Reanimador Pulmonar Manual 
Pediátrico (ambu) 

MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE, COM VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL E  RESERVATÓRIO APLICAÇÃO INFANTIL 

2 



 

 

40 Suporte de Soro MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL 10 

41 Cama PPP 

Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, 
calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 
3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. 
Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com 
acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 
kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. 

8 

42 Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 2 

43 Mesa de Cabeceira  
MATERIAL DE CONFECÇÃO MDP/ MDF/AÇO CARBONO COM PORTAS 
E GAVETAS 

8 

44 Armário 
MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 
210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04 PATRILEIRAS COM 
CAPACIDADE MINIMA PARA 40 KG 

3 

45 Cadeira  
MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 

8 

46 Escada com 2 Degraus  MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 8 

 

3. DA JUSTIFICATIVA:  

Justificativa de aquisição de equipamentos para reorganização do processo de 

trabalho e qualificação do cuidado e assistência ás gestantes, parturientes, recém-

nascidos e puérperas no contexto emergencial em saúde pública decorrente ao 

coronavírus: com relação à saúde, o município através da secretaria municipal de 

saúde, conta com uma rede de unidade: 01 - secretaria de saúde; 01 Central de 

Regulação de São Miguel do Guamá; 01 - USB 330 SAMU; 17 - PS, Z. Rural; 01 

U. Básica (urbana); 01 CAF; 01 Laboratório Clinico de SMG; 01 CEO tipo I; 01 

H.M de São Miguel do Guamá com 54 leitos; 01 CAPS; 01 CRES; 04 U.S.F c/ 07 

equipes na Z. Urbana todas gerida pelo SUS/MS, para atender munícipio 

população coberta ab. de 58.328, com estimativa de população coberta pela 

ESF’s de 24. 150 habitantes baixa cobertura, 41,40% um parâmetro de CH médica 

de 0,66% na estratégia, população reprimida de 34.178 hab. 58,60%, depende 

dos atendimentos ambulatoriais e hospitalar.  

Entretanto, possui o hospital municipal de São Miguel do GUAMA-CNES nº 

2676192, onde devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde 

nos últimos anos, o município de SMG, buscando a melhoria constante de 

atendimentos ofertados as gestantes, parturientes, recém-nascidos e puérperas 

do sus, que são encaminhados para as unidades de saúde onde há referência, 

devido à falta de suporte mais avançado para situações de agravos voltados ao 

serviço em questão.  

Assim, declaramos o compromisso em destinar os equipamentos a serem 

adquiridos para fins de suporte no setor em que se trata a portaria 3.186 do MS, 

anexando e assinada pelo gestor, solicitado pelo objeto de proposta de aquisição 

de equipamento/material permanente nº da proposta 11454.760000/1200-14 que 

visa à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade de 

saúde referenciada. Com certeza estás aquisições darão um melhor atendimento 

à população e contribuirá muito para a satisfação da população com os serviços 



 

 

de saúde pública oferecidos no município, os quais têm contado sempre com o 

apoio do governo federal através dos recursos financeiros repassados pelo 

ministério da saúde.  

O poder público do município, preocupado em manter a boa qualidade que a 

saúde pública tem no município, e seguindo os critérios de humanização que o 

sus tem preconizado com o objetivo de prestar um atendimento que vise um maior 

bem-estar aos usuários deste sistema único de saúde, de forma a manter e 

melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento aos usuários dos serviços de 

saúde pública em nosso município.  

Esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho 

e atendimento à população através de uma reestruturação e melhoria dos 

equipamentos utilizados nos atendimentos realizados nas unidades de saúde, 

garantindo assim mais conforto e segurança à população usuária do sistema único 

de saúde sus. 

4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

O CONTRATADO obriga-se a fornecer os materiais em perfeita harmonia e 

concordância com as normas adotadas pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 147/2014 e 155/2016, 

Decreto n° 7.892/2013, 8.538/2015 e 9.488/2018, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com as exigências do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM-PA, Tribunal de 

Contas do Estado – TCE, Tribunal de Contas da União e demais normas do direito 

público. 

O Contratado deverá, ainda, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à realização do objeto 

contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido 

de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual. 

Não transferir a terceiros, sob qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o 

objeto do presente contrato; 

Atender satisfatoriamente as especificações dos itens, observando as 

obrigações técnicas e legais pertinentes. 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pelos danos e prejuízos, 

pessoais ou materiais que, direta ou indiretamente, em razão do exercício da 

atividade contratada, venha causar à contratante e (ou) a terceiro, por eles 

respondendo. 



 

 

5. – DA VIGÊNCIA: 

A vigência se dará da data de assinatura deste instrumento, visando atender 

por um período de 12 meses, prorrogável por períodos sucessivos, caso perdure 

a necessidade da secretaria municipal de saúde de acordo com a lei. 

6. – DO LOCAL DE ENTREGA E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

O local de entrega dos materiais deverá ser no Hospital Municipal, endereço: 

Rua Américo Lopes, São Manoel, São Miguel do Guamá- PA, de segunda a sexta 

feira, das 08:00 às 14:00. 

Os itens, objeto deste termo de referência deverão ser entregues num prazo 

de 15 dias a contar da data da Ordem de Compras emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, podendo ser prorrogado por igual período mediante 

justificativa apresentada pela empresa vencedora, devendo está, se manifesta 

num período de no máximo 3 (três) dias antes do prazo final da entrega. 

Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 dias, pela 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta. 

Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5(cinco) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7. DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS: 

A despesa decorrente da execução dos serviços, objeto do Processo de Dispensa 

de licitação e, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento da 

Secretaria Municipal de Saúde, do exercício de 2021, nos termos do artigo 14 da 

Lei 8.666/93, descrito abaixo,  

Exercício 2021; 

Órgão: 0505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Dotação Orçamentária: 10 302 0005 1.012 – Aquisição de Equipamentos e/ou 

Material Permanente na Média e Alta Complexidade  

Classificação econômica: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO: 



 

 

O pagamento realizar-se-á até no máximo de 30 (Trinta) dias após o recebimento 

dos materiais, mediante apresentação de Nota Fiscal e após o atesto do 

documento, através de transferência bancária. 

O Contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os serviços 

prestados não correspondem às especificações técnicas. 

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

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

penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos 

pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

9. DAS PENALIDADES: 

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, poderá ensejar a aplicação à Contratada das sanções, conforme o que 

determina o art. 87 da Lei 8.666/93; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as 

partes como fórum, a Comarca sede da CONTRATANTE, com renúncia expressa 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU 

Secretário Municipal de Saúde 



 

 

 
ANEXO II- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

 
PREGÃO Nº .061/2021 

(Processo Administrativo n.°00000246/21) 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADOS AO 

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, EM 

CONFORMIDADE COM A PROPOSTA: 11454.760000/1200-14, 

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital: 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 MESA GINECOLÓGICA   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : CONFECIONADA EM AÇO OU FERRO 
PINTADO      

  

2 CARDIOTOCÓGRAFO   1,000 UNIDADE    

 
Especificação : PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO 
GEMELAR, C/SUPORTE      

  

3 COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO)   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM 
LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR 
DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUEPOSSUA 
NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 
3.0 GHZ POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 
GB, MEMÓRIA RAM DE8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS 
DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU 
SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL 
CHANNEL.A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA 
ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME 
PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO 
SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE 
DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO 
MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU 
SUPERIOR.POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE 
INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO 
NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO 
DEVERÁSER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR 
SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. 
SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO.POSSUIR NO MÍNIMO 2 
SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO 
TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA 
DEGRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO 
USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 
2 BOTÕES, SCROLL COM FIO.MONITOR DE LED 19 
POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 
10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. 
SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). 
FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A 
CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E 
PERIFÉRICOSDEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS 
(GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM 
POSSUIRGRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, 
PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. 
TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃOSER 
NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. 
GARANTIA DE 12 MESES.      

  

4 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL   2,000 UNIDADE    



 

 

 

Especificação : equipamento possui cúpula construido em 
acrilico transparente, com paredes em toda sua superficie para 
proteção do paciente contra a perda de calor. base em material 
plastico, possuir alças para transporte e dois suportes para 

cilindros de gases medicinais. porta de acesso frontal e outra 
porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir 
portinholas com manga punho e guarnições autoclavaveis em 
silicone atoxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e 
drenos. para-choque que protege todo perimetro da 
incubadora. deve possuir leito removivelem material plastico 
antialergico com dimenções que permitam adequada 
ergonomia para cintos de segurança em material macio e 
resistente, facil ajuste. deve possuir colchão removivel, 
impermeavél, e de material atoxico e auto-extinguivel com 
espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e 
capa removivel. entrada de oxigenio sem despejo de gás para 
a atimosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, 
acoplada com suporte com altura ajustavél, com rodizios e 
freios. umidificação atraves de espuma sob o leito. inluminação 
auxiliar com haste flexivel para ajustes do foco. deve possuir 

filtro de retenção bacteriologico. painel deve proporcionar a 
monitorização termica do ambiente do paciente, possuir 
controle micriprocessado de temperatura do ar do ambiente 
interno da incubadora e controle de temperatura do neonato 
mediante um sensor de temperatura de pele. deve possuir 
alarmes audiosvisuais para falta de energia eletrica e falta de 
energia da bateria, bateria em carregamento, falta de 
circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN 
desconectado, hipotermia/hiportermia, indicação do modo de 
alimentação, indicação das temperaturas do ar. deve possuir 
indicação visual do ststus ligado/desligado do aparelho; deve 
possuir duas baterias recaregáveis com altonomia de pelo 
menos 04 (quatro) horas; carregador automatico do tipo 
flutuante incorporado. acompanhar o equipamento, no minimo: 
carro de transporte tipo maca, com altura ajustavel, resistente 
a choques mecânicos, acoplavel à ambulância, 02(dois) 

cilindros em aluminio tipo D ou E para oxigênio ou ar 
comprimido com valvula redutora e manômetro, suporte de 
soro com altura ajustavel, prateleira para colocação de 
perifericos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e 
fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e 
demas componetes necessarios a instalação e funcionamento 
do equipamento.      

  

5 OXÍMETRO DE PULSO   5,000 UNIDADE    

 Especificação : Portátil (de mão), sensor de spO2: 01      

  

6 MONITOR MULTIPARÂMETROS   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : tamanho da tela de 10" a 12" polegadas, com 
eletrocardiograma (ecg), oximetria (spo2 ), pressão não 
invasiva (pni),com respiração, com temperatura, monitor tipo 
LCD.      

  

7 BERÇO AQUECIDO   2,000 UNIDADE    



 

 

 

Especificação : EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE 
AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO 
AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO 
BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO 
HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE 
RAIOS X POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO 
FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO 
CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO 
RADIOTRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU 
REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, 
AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS 
DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE COLCHÃO DE 
ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO 
PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO 
REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO 
BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI 
OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM 
FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA 
INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA 
MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES 
PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE 
MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO 
CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E 
MANUAL RELÓGIO APAGAR INCORPORADO ALARMES 
AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE 
NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA FALHA NA RESISTÊNCIA 
DE AQUECIMENTO FALTA DE SENSOR OU 
DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA 
SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA 
ENTIDADE SOLICITANTE.      

  

8 BOMBA DE INFUSÃO-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : POSSUIR KVA, ALARMES, PRGRAMAÇÃO 
DE INFUSÃO, BOLUS, BATERIA E EQUIPO.      

  

9 MESA DE ESCRITÓRIO-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ 
MDP/ MDF/ SIMILAR COM GAVETAS      

  

10 DETECTOR FETAL   4,000 UNIDADE    

 Especificação : PORTÁTIL/DIGITAL      

  

11 APARELHO DE ANESTESIA   1,000 UNIDADE    



 

 

 

Especificação : EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA 
ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, 
ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM 
MATERIAL NÃO OXIDANTE COM PRATELEIRA PARA 
SUPORTE DE MONITORES GAVETAS E MESA DE 
TRABALHO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO 
MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE 
AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE 
ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM 
SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES 
ADULTOS A NEONATOS COM POSSIBILIDADE DO USO DE 
SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA 
CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE 

SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE 
PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO 
COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA 
ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO 
(O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA 
PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL 
COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E 
ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA 
INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, 
NA AUSÊNCIA DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO 
DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 
VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA 
O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE 
PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, 
DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O 
SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO 
PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM 
PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO 
TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS RESPIRATÓRIOS, 
CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, 
AUTOCLAVÁVEIS CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE 
CAL SODADA POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO 
DE GASES VÁLVULA APL GRADUADA VENTILADOR 
ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD 
COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: 
VENTILAÇÃO MANUAL VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO 
ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR 
VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A 
TEMPO (VCV) VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E 
CICLADA A TEMPO (PCV) VENTILAÇÃO MANDATÓRIA 
INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES 
VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE 
PRESSÃO FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA RELAÇÃO I:E 
PAUSA INSPIRATÓRIA PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA 
PRESSÃO DE VIAS AÉREAS APNÉIA VOLUME MINUTO 
ALTO E BAIXO ALTO E BAIXO FIO2 FALHA DE ENERGIA 
ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE 
PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS 
AÉREAS MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA 
RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E 
FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM 
AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 
CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO 
ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 
BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO, 01 BALÃO 
PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR 
CALIBRADO DE SEVOFLURANO 04 SENSORES DE FLUXO 
03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO 
UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA 
PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO.      

  

12 CARRO DE EMERGÊNCIA-   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO, 
RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, 
SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, NO MINIMO 3 
GAVETAS, E TÁBUA DE MASSAGEM      

  

13 ESTETOSCÓPIO ADULTO-   5,000 UNIDADE    

 
Especificação : TIPO AUSCULTADOR DUPLO EM AÇO 
INOXIDÁVEL      

  

14 ESTETOSCÓPIO INFANTIL-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : TIPO AUSCULTADOR DUPLO EM AÇO 
INOXIDÁVEL      

  

15 BALDE /LIXEIRA   6,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU 
DERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 11 LITROS A 20 

LITROS      

  

16 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO-   5,000 UNIDADE    



 

 

 
Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA 
BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON      

  

17 BALDE A PEDAL-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE 
EM AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L      

  

18 IMPRESSORA LASER(COMUM)   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO 
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DE 
35 PÁGINAS POR MINUTO PPM SUPORTAR TAMANHO DE 
PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO CAPACIDADE DE ENTRADA 
DE 200 PÁGINAS CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS 
INTERFACE USB PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR 
MEIO E REDE10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N 
SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO O PRODUTO 
DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA 
OURECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.      

  

19 LARINGOSCÓPIO ADULTO-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS: FIBRA 
OPTICA /LED/06 LÂMINAS RIGIDAS      

  

20 MESA PARA COMPUTADOR..   1,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ 
MDF/ SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS      

  

21 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL-   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE 
DIGITAL/ ATÉ 16 KG. DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 
X 290 (MM) COM TARA      

  

22 MESA PARA IMPRESSORA..   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : CONFECCIONADA EM AÇO OU FERRO 
PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 40 X 70 CM COM 
TAMPO DE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR      

  

23 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA).   1,000 UNIDADE    



 

 

 

Especificação : EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM 
MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E 
FACILITAR ASSEPSIA CÚPULA EM ACRÍLICO 
TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A 
PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO POSSUIR TRAVA DE 
SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO 
PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR 
ACIDENTES POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL 
POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS COM 
TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS 
COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE 
MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A 
CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA 

CÂMARA POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOLA DO 
TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E 
POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, 
FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM 
ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR 
PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO 
O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE 
SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 
POLEGADAS E FREIOS LEITO DO PACIENTE 
CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E 
RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO 
DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES 
DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG 
E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA POSSIBILIDADE DE 
DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA 
PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE 
DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE 
CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS 
NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS 
TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PAINEL DE 
CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E 
REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, 
POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS 
INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS 
SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC 
(TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC 
(TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), 
SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO 
AR ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO 
MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE BAIXA 
TEMPERATURA AR/PELE ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR 
HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR 
À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE 
ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE 
ALTA TEMPERATURA SISTEMA DE SEGURANÇA POSSUIR 
TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE 
INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E 
AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO 
DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE 
TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE 
FALTA DE ENERGIA SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR 
DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 
NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS) SUPORTE DE 
SORO E DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA 
SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MÍNIMO 6 
KG. TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E 
CONECTORES NECESSÁRIOS AO SEU 
FUNCIONAMENTO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER 
DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.      

  

24 BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA 
MICROPROCESSADA. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO CUIDADO DE 
PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, QUE 
ACEITE SERINGA DE QUALQUER MARCA. DEVE ACEITAR 
SERINGAS COM CAPACIDADE DE 10, 20 E 50ML, NO 
MÍNIMO. DEVE GARANTIR DOSES DE INFUSÃO DE 0,1 A 
99,9 ML/H NO MÍNIMO POSSUIR MENU PARA 
CONFIGURAÇÃO DE LISTA DE DROGAS. DEVE 
FORNECER CONTROLE DOS SEGUINTES PARÂMETROS: 
FUNÇÃO KVO PROGRAMADA COM NO MÍNIMO VAZÃO 
MÍNIMA: 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL. O APARELHO 
DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ALARMES AJUSTÁVEIS 
AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, 
AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO BATERIA FRACA, 
FALHA DE PROGRAMAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD 
DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA 
VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, VOLUME INFUNDIDO. 
O APARELHO DEVE FUNCIONAR COM BATERIA INTERNA 
RECARREGÁVEL, ENERGIA DA REDE ELÉTRICA OU A 
PILHA, COM 60 MINUTOS DE DURAÇÃO (NO MÍNIMO). 
ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CABO DE 
ALIMENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.      

  

25 REANIMADOR PULMONAR EM T   1,000 UNIDADE    



 

 

 

Especificação : *EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA 
INJETADA, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. LIMITADO A 
PRESSÃO: COM MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS 
PREVIAMENTE DETERMINADOS. DEVE PERMITIR 
AJUSTAR OS CONTROLES DA PIP (PRESSÃO 
INSPIRATÓRIA) E DA PEEP (PRESSÃO POSITIVA NO FINAL 
DA EXPIRAÇÃO) E A PRESSÃO DE SEGURANÇA (PICO). 
OPERADO ATRAVÉS DE FONTES DE AR COMPRIMIDO OU 
OXIGÊNIO. DEVE PERMITIR UM FLUXO CONTÍNUO, 

CONFORME O FLUXO DE ENTRADA. DEVE POSSUIR 
MANOVACUÔMETRO, VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESSÃO 
MÁXIMA DE ALÍVIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE 
PRESSÃO INSPIRATÓRIA, CONECTOR PARA ENTRADA DE 
GÁS E DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GÁS. ACESSÓRIOS QUE 
DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CIRCUITO DE 
PEÇA T, PULMÃO TESTE EM SILICONE LIVRE DE LÁTEX, 
MÁSCARA INFANTIL.      

  

26 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : POSSUIR SUPORTE P/ MONITOR, 5 
PARÂMETROS BÁSICOS (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP), 
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE 

SEDAÇÃO ANESTÉSICA: MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: 
ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM 
ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA. TIPO/TAMANHO: 
ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10'' A 12''      

  

27 CPAP   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : 
C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL      

  

28 APARELHO PARA FOTOTERAPIA 
(ICTERICIA/NEONATOLOGIA)   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : ILUMINAÇÃO EM LED COM PAINEL DE 
CONTROLE MICROPROCESSADO E AJUSTE DE 
IRRADIANCIA      

  

29 SUPORTE DE HAMPER   1,000 UNIDADE    

 Especificação : CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL      

  

30 CARRO MACA SIMPLES-   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INÓX/ 
ALUMÍNIO COM GRADES LATERAIS E SUPORTE DE 
SORO/COLCHONETE      

  

31 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE 
SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO COM 
FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM      

  

32 BANQUETA   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO 
GIRATORIO      

  

33 ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE 
LING)   1,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM 
REGULAGEM      

  

34 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL   4,000 UNIDADE    

 Especificação : COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO      

  

35 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 

(AMBU)-   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE, 
COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E RESERVATÓRIO      

  



 

 

36 POLTRONA HOSPITALAR-   8,000 UNIDADE    

 

Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO 
PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO EM COURVIN COM 
CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG E RECLINAÇÃO MANUAL      

  

37 FOCO REFLETOR AMBULATÓRIO   2,000 UNIDADE    

 Especificação : COM ILUMINAÇÃO LED, E HASTE FLEXÍVEL      

  

38 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO-   8,000 UNIDADE    

 
Especificação : COM ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO 
PINTADO, RODIZIOS E CUNA EM ACRILICO      

  

39 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO 
(AMBU)-   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE, 
COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E RESERVATÓRIO 
APLICAÇÃO INFANTIL      

  

40 SUPORTE DE SORO-   10,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM PEDESTAL      

  

41 CAMA PPP   8,000 UNIDADE    

 

Especificação : CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE 
PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E 
DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUÍDOS. BASE DIVIDIDA 
EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, 
PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA 

REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO 
DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO 
EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS 
DIMENSÕES DA CAMA.      

  

42 MESA DE MAYO   2,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL      

  

43 MESA DE CABECEIRA   8,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO MDP/ MDF/AÇO 
CARBONO COM PORTAS E GAVETAS      

  

44 ARMÁRIO-   3,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, 
DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 
A 110 CM/03 OU 04 PATRILEIRAS COM CAPACIDADE 
MINIMA PARA 40 KG      

  

45 CADEIRA .   8,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU 

FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS COM ASSENTO E 
ENCOSTO ESTOFADO      

  

46 ESCADA COM 2 DEGRAUS-   8,000 UNIDADE    

 
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL      

 

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, 

contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total 

do item, Marca, fabricante e procedência. 

 



 

 

2 -Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 19 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO III– MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
CONTRATO Nº _________________. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº         , representado pelo(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, de outro lado a firma ____________________., 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 
________________________________doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ 
SSP/__ e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, 
sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares 
constantes nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, 

DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 

EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA: 11454.760000/1200-14, 

OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 

Edital.  

1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

1.3 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

Item 1 ___________________________Valor unitário ________ Valor total 

Item 2 ___________________________Valor unitário ________ Valor total 

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 

Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 

____/____/______. 



 

 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4. A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação 
orçamentária: _____________________________. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. pagamento será realizado no prazo máximo de até XX (XXXX) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da 

Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 

o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, 

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 

31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao 

SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital.  



 

 

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

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

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.  

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 

não regularize sua situação junto ao SICAF.   

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar.  

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 



 

 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 

da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

7.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

7.1- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado 
deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
7.3. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma 

estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital.  



 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 

contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 

demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 



 

 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 

- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste 

instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 

assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....  

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO IV- MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Proposta de preços 

Pregão Eletronico n ___/2020           

Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ      

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETÔNICO N XXX/2020 

 

 

  
EMPRESA :  

          NOME: ___________________________                      

          ENDEREÇO : _______________________________                       

          BAIRRO : _____________________________ 

          CNPJ : _______________________________ 

  
 
Item DESCRIÇÃO/ ESPECIF. UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Quantidade 

Total 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01    R$ R$ 

VALOR UNITÁRIO EXTENSO:                                            VALOR TOTAL EXTENSO: 

VALOR TOTAL EXTENSO 

 
 
 
 
Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 

Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 00XX/XXXX   . 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe- 
cificações, e asseverando que:  

 a) o prazo de validade desta proposta é de  :     dias;    

 b) as condições de pagamento são:    ; 

 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, 
e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se 
inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias.   

 
LOCAL E DATA 

NOME DA LICITANTE 
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