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Consulta Ata do Pregão

PREFEITURA DE BELTERRA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
No t1/2022

As 09:00 horas do dia22 de abril de2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal O3l/2021 de 03/0l/2022 para, em atendimento às disposições contidas no
Decreto lO.024/2019, referente ao Processo no Oll/2022, realizar os procedimentos relativos ao Pregão no tL/2022.
Objeto: Aquisição de itens remanescente ao Pregão eletronico 049/2021 referente a equipamento/material permanente
através da proposta no 11186.410000/1210-01 para atender as necessidades da unidade de saúde da família marta
sanches. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a
qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1

Descrição: Automóvel
Descrição Comptementar: Automóvel Tipo Motor: 1.6 L, Quantidade Portas: 5 , Tipo Combustível: Gasolina,
Potência: 114 CV, Modelo: Suv, Opcionais: Direção Hidráulica, Cor: Metálica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva deYlE/EPP/Équiparada
Aplicabilidade Decreto 71742 Náo

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 56.187,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 0,10
Situação: Cancelado

Item: 2
Descriçáo: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto:
Couro Ecológico, Material Encosto: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Material Assento: Compensado
Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com

Braços Reguláveis, Cor: Éreta, Características Adicionais: Apolo De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação,
Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Quantidade Pés: 5 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7L742 Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R$ 1.695,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 0,01

Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio'

\/ SAMARA RODRIGUES LIRA
Pregoeiro Oficial

ANDRESSA KAROLAINY DOS SANTOS PETRONILO
Equipe de io

CAMILA ANDRESSA CARDOSO DE SOUSA
Equipe de io

CAMILA SOUSA NOGUEIRA DE MORAES
Equipe de Apoio

g Imprimir o
Relotório
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oÀDos DA(§) uNrDAOr(§) A56a196151
,{ornêt UTIIDADE DE §ÂUDE DA TAIIIJA }IARTÂ SAiICHES

Tipo Unklade; CI§TNO DE §AUDE/UTTIDADE BÀ§ICA
CT{PJ: 01.614. t12/f§C1-0-3 CilãS: t65563r
Êndcrcço; ESTRÂDA 05 - SAO lO§8, CEP:68143000

., USTTEIC,ATTYÂ DA FSOPOSTA

UNIDÂDE ASSI§TIDÂ: UI{IDADE DE SAUDE DÂ TAMILIA MÂRÍÂ SAIICI-IES lcxrs: 965s638

O Í.4unicípio de Belteíra. localizôdo na regíão Oe*? do Paró, pela últinô cstimàtiva populacbnal do lnstituto Brasileir'o de Geograffa
e Êstatística - IBGÊ. p*sui 17"839 hebitrntes. contâ com um Hospital Municipal, além das Unkiadcs dc §aúde. O Ho§pitâl
atualmerte dispõe de 34 leitos .m funclonãmento, nrs áíêas de clÍnlcô médlcã, oô§telrícla e pedl6tüô dínica, Constderando a
n€cessldàde de melhor ütlndÊr à população, â ôqutslção dc§ equlpãmentos cadôstÍrdos nesta prop,o§tü trará a comunldade
usuária dos sêrviçss de saúde na Unidadê de Saúde dâ Fárnfliâ Mãrta ganches, âtêndimeíúo dc qralidade e reEoluüvirlade. Âlêm
drsso, rná conmburr com o mêlhor deseÍrpenho dos proúIssionais de saúde no e:<ercício de §.1Ês stlvlóâde§, §ãrartlndo conÍorto e

segurança aos usuários. Estü Unidãdê atendt 1.54E f.mílias qu€ totallzâm 2.232 pessoas ôssistldâ§.

OB'ETO DA PNOPO§TA

AQUI$ÇÃO DE EQUIPA},IE {TO E HA'ÍERIÂL PERMANENTE PARI UNIDADE úSTCI DE SAÚDE

EQUIPÂHCilTOS/ XAÍERIAL PÊN,.ATEXÍE

UIi.TDADT A§STSTIDÂ: U}IXDADÊ DE SÀUDE DA FA]'IILIâ XANÍâ SAI{CHE,§

Àmblerúcr CoFa./Côánha

Xomê do EqulPcmcato qtd. Valor unitário (Rl) Vator total (RS)

Cadelrâ 2 113,00 z26,OO

Caràct€írtlc. Fiiic. Erpcciffcação
MATERIÂL DE CONTECçÂO/BRÁçOS/REGUIÂGEM DE
ALT/RODiZIOS/ASSEI,ÍTO E ENCOSTO

ÀCo r rerno plrrÀDo/t{Ão polsul/NÃo Possut/NÃo
PO§SUIIESTOFADO

Erpccificação Têçnica

ÂmbicntÍ Seh dr lrunlrrçto
llomç do EqúlpamGnto a,td. Vafor unitário (n$l Vdoí totd (nÍ)

1 1.733,00 1.733,00

Caructerírtica Fislca §cpcclficação
üPO SPUT

CAPÀCIDADÊ/CICLÔ 9.000 À 12.000 grt,s/QUEHTE E FRIO

Espccmraçâo Tccnica

l{ome óo Equip.m.nto ad. Yrlor wrttário (R*) Vdor tor.l (nl)
Cârnora para Conserva$o de tmunobiolfuicos 1 x6.010,00 16,029.00

cãra€têríÍÊi@ Físig Espccificaçáo

HAÍERIAL DE COiIFECçÃO (GABINETE INTER,}IO) AçO iNOX:DÀVÊL 30{

TET'IPERÂTURA ÊI,ITRE+2sCÉf8oC

crRcul,açÃo DÉ AR FORçADO POSSUI

EEI,ISORES IMTERNOS POSSUI

â:sCAOÔR DE EMERGêNCIA POSSUI

CÂPACIDADE E QUÀXTIDÂDE/CONTRÀ POÊTÀ/SISTE}4A DE ãMÊRGêNCIA
T DE RTGISTRO DE DÀDOS

AÍÊ 3OO LÍTROS E 2 A 5 GIIVETAS

Especificação Técnica

wwrs.fns2.saude.gov.onÍal\reby'equipômentorbqp_irnpíimirjaya.asp"procêsso=1 118641000012 í 001 i18

A. Concicionâdo
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Vdo,tot l (Rt)I{ome do Equipemonto ad. Valor unitário (Rf)
Fresa de Êxâmc§ I 2.938,00 2.938cd
Caract ri!üc. Fírict
ESTRUruRÁ/MA'ITnIÂL DE CONFECçÃO

Técnlca

ilornc do lqrdoamGnto atd. Valor uniiário {R$) totrl (R*)
778,O§Siornbo 778,OO

Caracterírüce Fírlcr tupêcificaÉo
HATERTA DE CONFECçÃO/rÂÍi4A,\THOIRODÍZIOS TRIPLO/POSSUÍ

?écnlca

f.-

*.

a
r!

V.lor trrtâl (ní)l*omc do Eqoipamcnto etd. Yalor uniÉrlo (Rl)
Carieira 2 11 3,O0 236,00

Carocterirtica Fieb
HATERIAL DE CONFECçÁO/8RA@VREGULÂGEI'1 DÊ
ÂLr/RoDIZIOS/ASSEi{TO E ENCOSTO

AçO / FERRO PriÍrADO/NÃO PO§SUI/NÃO
POS§UrlESÍOfÁDO

Técnica

ilome do tquiFârnGnto atd. Yelor unitário (Rl) valor total (n{}
517,00Mesâ de E§cítório 1 537,00

Camcrerirtica F'rrica

r'rArERtAL DE CONTECçÃO/COUPOSIÇÃO/GÀVÉTAS

Erpccificaçáo Tácoôca

G

Vdor Mâl (ni)Nome do Cqub.mêoto Qtd. Velor unitário (R$)

Caderã de Rodcs HiÉtrica 1.171,00 r.171,001

crrr(Ícrí.rilc. Fblca EseêctficEâo
ÀÇo ou FERRO
PI r!fiÂDo/ESCâI ÍOTEAvEVReT{ovivEUCot'l

MATERIAL DE CONFÉCçÃO/APOIO PARÂ BRÂçOS/APOIO PARÂ
PÊS/ÉLEVÀÇAO OE PERNÂS

Íócnica

V.lor unt6rto (Rt) V.lor tot l (ti)Qü,I{amÊ do EqüF.rncnto
113,00 452,00Cadelrâ 4

Cãr.ctrrídcü Fístca

r4ÀÍERrAf ,E CONFECÇÃO/8RÂpS/REGULAGEM DE
ALT/RODIZIOíASSENTO E ENCOSTO POSSUYESTOFAOO

/ rERRo PI$XADO/NÃO POS§UV}IÂO

Íácnlcr

atd. vrlor unitátto (R§) VCor tot l (R.t)

1.733,001 1,733,00Âr Condícionado

C,araçtcrídça íÍrica
§PLITTIPO

T FRIO9.000 A t2.000CÂPÂCIDADE/CICLO

Têcnlca

atd. Valor unitírio (R.$) VCor totll (ng)Itomc do Équiprrncnto
652,00Balce a Pedal 2 326,00

Carac{crirüca FÍrlce
491301MATERTAL DE CONTECçÃO/CAPACIDADE

Eepeciffcação Técnlca

Vâlo{ totrlÍt§ma do lquFamGnto Valor unltárlo iatd.
5É6,001 566,00Esênte

Caredr:rÍrücr fílb
PINTADO/DE l0l À 200 kglr06SUIMÀTERIAL DÉ CONFECÇÂO/CAPACIDAD€ DAS PRATELEIRASIREFORçO

Tlcnlca

vrto: b:il (at)Qtd. v.tor ulÚtárlo (Ítf)llâmc do Equapat'rc'ttô
1,898,002 949,00Ârméno

Carader{süca Fíclca

I,IATERIAL OE CONFECçÀO/DIMENSôÉSy' PR.ATELEINÁSICAPACIDÂDE
HiITTqÂ DA PRÂTELAR.A

AçO/ArTURÂ OE 100 A:10 CM X LÀRGURÂ Ú€ 70 A
110 Cul03 ou

,iyww.fns2.saudegov.brlfafweb/equipameoto&qp_itrpíimujava.asp?procasoo:111864Í00m12í001 2,8

Esoêcific.Gâo

Eeoecificacão

g$sciri€ecão
MADEI RÂ-1 M DP/},tDFISIMILÂR/SI M PLES,/POSSUI

Espoclficaçáo

Í{ome do Éqoa9am.nto

Especifrçaçáo

Eepeslficação

ErorclÍlcecio

ccpcclffcaçáo



atd. Y.lor unitlrio (R.l) v&r tot t (rt)
1.{51,00Têlevsor 1 1.451,00

car.ct..iatia. Fisica l§r.ciÍrríro
TÀMAiIHO DÀ TEL,A D€ 32" ÂTÉ 41"

ls9ê.iÉc.{ão Írcok

V.lo? tot.l (tt)No'ne do Eguip..n nlo atd vâlor uí*rááo {Rl)
aaceira de Rodas Âdllto I 1.243,00 1.243,0O

cãí.ct..íatica fiaica lipoci6c.4áo ./
MATEiIAL DE CôI{FECç^O/APOIO P,ARÂ 8RrçOS/APOIO pÀRÂ

PESi/E L€VAçAO DE P€RNAS
AçO OU ÊÉRiO
PtI\TADO/ESCAMOTEAVEVREI'OVIVE VCOM EL€V

Éspêcitic.çáo Têôt

Vàao, tot l (@. v.lor úôtüárlo (ÍLi)

o
O

clÀ

967,00

Àoôê do Êquipaínanto
BeDêóouro/ curlficador Reíriqeradg I 967,00

c-àrâctêrinir:â Fíta<ã Eapê.ificàçáo
-IPÔ PRESSÀO COLU§À SIMPLES

Êspecmca(áo Íécík

V.loÍ tot l (tt)tloma do Êquir.oaato eÉ. Val,or udtirio (R$)
1.604,002 802,00

câ..ct.Íííi§a FÍd<. E.3pê.ificàCo
MA1ERIAL OÊ COIiIFECÇÃO/GAVSÍÂS/DÊSUZÀI'IEI{TO OA GAVFTA G^VÉrAS/rÊJLHO coTELESCÔPI3D€ 5AçO/

Esp.cmcrção Têdnlc.

V.5r unaúrlo (Ra) Ydo. rot l (ts),{om. do EqúlPamcrlto crd.
6.510,OO651,O0Lon9ânaã lo

CsDêclfic.doc.raarêrí*kr Físi(!

POLJPROPILENO/03 LUGÂRES

Eae.€mcrCo Íêê'lkt

Vdo. tot l (tt)etd, V.lor uaitário {Rt)
537,00537,00Mesâ de Escritcaio

Êrp.cific.çaoClrlct rldc. Fíd<.
I!ADEIRA,/MDP/HDT/SIMILÂR/SI}IPLEs/POSSUIMÂTER!ÂL DE COTiFECçáO/COf.TPOSIçÂO/CAVErp§

Ê.9.ctffcação Íacrk

^rrbi.rÊc: 
C.tttril rlê L.t rld E tÊralt.do{CLE)

v.ao. lot l (R*)etd. v.lor sdÉ.io (n+)xoanê do Ê$r&amcnto
:..159,001 1.159,005elàclora

§rpêclftcàção
HÂNUÀUGRÂU CIRUR6I6r.IPOl APLICÀçAO

Esprcmçagto Íé{nlca

Y.ao, tot l (t§)YlloÍ uniú.io (Rt)xomê do fqdp.rhctrto qtd.
5.313,001 5.313,00Âurodave Hoãlontal de ti€6â (.tÉ 75 llrÍos)

Gsprcltlc.Cocar.c?arídc- Fíaiaâ

OIGITÀU ÀTÉ 25 UTROSMODO DE OPEFÁçÃO/ CÂPÀODAOE

E gccmcaç5o técnl.â

v.lo. totàl (i§)vâlor únllárto (Ri)Í{omc óo EqrdDamaito Qtd.
113,00 226,002

E Dêdfi(.CoCàractaríni<. fl..i,.
ÂçO / fERRO PIMTADO/I{AO POSSUUNAO POSSUI/NAO
POSSUT/ÊsÍOFÀDO

ií|ATERJAT OE COXFECCÃOlAneGr'nrCUUCrN Ot
ALT/ROOiZIOS/ASSENm E ENCOSÍO

Ese.<ílcàçáo Íêcnkâ

Valot Mrl (x3)atd. v.lor u.ltárlo (R$)tiome do Eqrd9.manto
326,0O326,00Iaôlce a Pedõl

E 9êcinc.çao
Àço ÍNox/oE 3oL ATE 491MAIERIAL OE COTiFTçÁO/C.APÂCIDADE

E 9.<m.aÍão Íacnl.a

0402m 13t16 Fundo Nacionâl ê€ Saúdo - Min|slório dâ Sâúdê - Gov€íno F€dgral

Têcnic.

: t{ r(,14
§

"*f

(

1+

4

MÀ'IEruAL OE COIIFECAIO OO À5SE ÍO E ÊNCOSTO/ NUiaÉRO OE
ASSEríTO5

Nomc do fgulparD.nto

aárâctcrLtlc. Fltio

!ytrw.ír's2 saude sov-bííáÉíeUcquipâÍÍÉírto/eqp_iríprimÍ_Java.asp"píDcesso.111E64Í 00m1210Oí 3/8
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l{omi do Éguigâmento Qrd. Vator unitário (Btl) Velor totel (Rt)
1.132,0Estànte 2 5§6,00

Cárôcterirtic. FÍti€a 1 ,Jlspecificação
MÀTERIAL DE CONFÉCÇÃO/CAPÂCIDADE DAS PR.ATE LÊIRASI REFORÇO AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A :OO KS/PO§SUI

Íêcnica

lloma do Iquiprrnênto atd. Vefor unltário (R3) v.üor totrl (*.s)
Armário 2 949,00 1,898,00

Cãrâcrêdrtk fístct GcFeclÍicação
MATERIAL DE CONFECçÃO/DIMEÍ{SÔfS/ PRÂTELEIRÂS/CÂPÀCIDÀDE
MINIHÂ DA PRATELEIRA

AçO/ÁtruRÀ DE 100 Â 210 CM X LÂRC'IJRÂ DE 70 A
110 cM/03 ou 04/40KG I

ErpcclficeçIo Tócnice

,{ome dü Equipâmêíb (ltd. Yâlor unitário (Ri) vdoÍ totâl (RS)

J[i_
r)NlCih

e

o'
(,

1,733,00Âr Condícionado 1 1.733,O0

Caracterisitica Fielca Cspeclficaçáo
TIPO srur
CAPACIDÀO€/CICLO 9.000 A 12.000 STU5/QUENTE E FRIO

Esgeciflcaçâo Íácnk

vrloÍ tot.l (fi)Nornê do Êquio.mdrto qt t. Y.for unitário (Ri)
1 282,00 282,0OÉsfi gmomanômetro Infantil

caraetcri*ica F&*e EspeciÍicação

ÀNALOGICO/NYLON]1PO/MA]ERIAL DE CONFECçIO DÀ BR.AçADEIRA

t jcctÍtcrfo Tócntca

Ydor totrl (nt)crd. Y{or unltárlo tnlt}
?78,OOBiombo ,, 778,O9

crractarídc. Fí.}c. ÉsDêciftcrçâo
Àço rNoxiDÁvEL/rAilÂNr'lo TRIPLOIpOSSUIMArEÊLÂL DÉ CONFECçÃOrrAXAruHo/RODÍZrcS

Éspcciltcação T6cnica

vator total (n§)I{ornc do Equipün{}nto qtd. Vâlor unltÔdo tn$)
r.088,00I r.088,00Cllindro de Gas€É r.ledlclnals

Canctorirüca FÍeica Erprclfica,çlo
Aço ou AlúnÍnilo I s ArÉ loL1 NÃo Possul /
VÃLVUI3 R,EGUI.ÂDORÂ E FLUXOMEÍRO

ilATERIiL DE CONFECçÃO / CÂPÂCIDÂDE I SUPORTE rcil RODÍZIOS /
ACESSORIOS

EspcclÍicação Técnka

Y$or total (Rt)l{ome do Équipamcnto atd. vrlor slúúrlo (R§)

1 1.733,00 1.733,00Ar Condlcionado

canctcrir#ca Fícúca Ereeciffcaçto
SPLIT]1PO

9.000 A 12.000 ETIr§/QUENTE E FRIoCAPACIDÁDÊ/CICLO

Ergrcltlcrçào TÓcnlc.

46. valor udtário (xlt) Velor total (RS)íIomê do §quipamento
3.7?L,0OCarro Haca Símples I 3.731,00

CaracteríSca FÍcka Eseeciülcaçáo
MAÍERIAL T}E CONFECÇÃO/GRÁOE§ LÂTERAIS Aço r.NoxroÁvEL ou AUJMINIo/ Pos§ul

Erpeffise$o Í6cnh!

totalatd. Veror udtádo (n$)l{omc do Equlp.mcnto
326,00Ealce a Pãdal I 326,00

câre.fêríru(ã rítÚc:r Espêclficação

I'IATÉRIAL OE COTTFÉCÇÂ§1çAPAüg1P6 AÇo rNovDE 3oL ÂrÉ 49L

Érpcçiílcaéo Têcnkã

vdor totrl (R§)irome do Egotp.mc,rto atd. vdor uotórlo (R$)

4E3,00 4E3,00Fcco ReÍl€tor AÍnüulatoíial I
ErpcclficôçaoCâr.ctlrl.lrc. Fítlca

iLUMINAçÃO LÊD

r-iÂ5TE rLrxÍvEL

,aww.ft'rs2.saude.gov.bn'fafreeb./equiparnento/eqp inrprinúr;ara.asp?processo:1118ô4I0Cô012Í001 ^!§

Ámbiênêl Sala da Procrdimentos

/I l,
. 1-§.!



V.aor tot.l (Rt)lloínr do lquipaDaôto qtd V.lor unitlriô (R+)
711I 731,00

c-âr.ctêriatica Fiai6 lsp..ilicâ(ão
FIBRA ÔPNCÁ / LED] LUMINAÇAO

coMFosrÇÁo 5 A TO €SPÉOJLOS REUTILIzÂVEIS

E p.cmc-aÍáo Tácrk

L

?

Vdo. t tàl (it)llomê alo lqolgamanto atd v.lor entÉrio (Rr)
288,00 288,00Êscado com 2 dcaraus

!!pêciÍcàçáo
ÀÇo INoNIDAVÉL

Éspeci6càçáo Íécnica i

^/.
o

&

N,rÀ

vdor totrl (tt)Qtd vàloí únitário (Rt)Nomê do Equipsmonto
438,00Slporte dê Soro I 438,00

cirâcterkd<r fisí<a t§Decií.â(ro
nPo/HAT€ Ar OE COiTFECE{O PEOESTA.i ÀçO l[{O)(OÂVEL

Espccific.ção Té.rnk.

V.lor lniátir, (Rt) vdô. tot l (Aí)lorna do Equipalnaôto ctd
2.112.00 2.1 I X,00

BpaÊilicãç5o
olcÍAq oaEso (ÀTE 300KG)MODO OE OP€IÂçÃO/ CAPACIOAOÉ

A':"E 2 HETROSRÉGUA A,ÍIROPO!ÉT CÁ

ftpê<lffc.Cô Íé.,tlo

v.lo. tqtrl (lt)v.lo. uottarlo (Rt)Qtd.Itomc do Eqolpamêntô
1.099,001 1.099,00Bal.nça À.1tropoírvátricà Infantil

Eapêcific.çãocàràcdrílca Físic.
UOM DE OP€RAçÃO/ CÂPACIDAÔE

MiNlrtro 5{0 x 290 (t{H}DIMENSÔES OÀ COI{CHA

POSSUl

Nom. do Equlram.nto v.lor uniúrio Rt) vdof tot l (at)
226,00t 13,002Cadeirà

Esp.clÍicâCoCarrctcrirüca fLkt
Àqo / FÊRRO Prt{raDO^ÃO POSSUVúO POSSUI/ úo
POSSUVESTOfAOO

MATERJA DE COI{ FECçÃO/8RAçOVR.Ê6U LÁG ÊM DE

ALÍ/ROOtiatoíAssElÍÍo E lNcosÍo
E5pêclffcàÍáo Téattlct

v{or tot l (Rt)V.lor unlúrto (Rt)qtd.Itom. do Equb.m6tt!
302,001 302,00Êstetosópro lníandl

E pccilt<l{.ocà..Gt ridc. Fltlo
Àço tNoxlDAVEt/DUPLOI'IIÀIÉRIAI. OÊ CONFECÇÃO DO ÀUSCULTÂDORTNPO

Erpê.ílc.Co ÍócDlc.

V.aor únitário (RS) VJor d.l (Rt)atd.
435,0O1 4t5,00Reanim.<lor Pulmonú Hônual Àdultô (Âmbu)

E DacmceCoc.r.cl!ÍíSc. írlê
slllcoilÊ / NÂo Possul .1 Possul / PossulqATERIÂ! OE CONFRÇÂO / VÁLVUI.A OE PEEP / VÁLWLA

U NIDIRECIOITAL ./ ÍIESERVATÓRIO

valor un lárlo (Rr) v&r totrl (rÍ)CE,llomê do Equlparhênto
314,00314,O01É5ft9 momanôÍrEtro Obeao

Eryêciltc{ãoC.racLÍldira tÍatcà
ÂIALÔGICO/NYI ON-.]POlMÁTERIÂL OE DA

E ?aamc.çáo fécnlcà

v.lor totrl (ts)atd. V.aor qrÉrio (nl)riorn do Eqoham.nto
3.113,O0I 3.113,00Oxímctrc dc Pulto

f.pe.iÍic.doCarrctarírüaa fitac!

04/02122, 13:16 Fundo lücion lde Sâúde - Mln|stÉ.b ds Selid€ - Gordrlo Fod€ral

E 9ccítc.fáo Íéclric,

Ctos(óplo Sinplca

rlaTERIÂI 0E CôXFECçÁO

Anropoínétrica para Obesos

Càraclâríític. Fíriar

Té§nK.

5:8

c-.ã.têÍink Fí.íc.

OIGIÍAU ÀTÉ 16 (G

E3e ê<lficaéô Tócrk

qtd.

,iomê do Eq{.9a.D!'rto

www.hs2.sardô.gov.bílÍaúílt/equip.m.nto/oqp_iÍÍp.mtí_tava.§p,É|roc8s8o= 11 1864100mí 2, O0'l



F*wçülc,(,,,a Íécnlc.

NomG do Equipamafito at{t. V.lor udtirio {Írt) vrlor total (tf)
307.00 3ô7,00Estetoscopio Adulto 1

cârâcEriídca Fíricâ ÊspccificâÇãô
I,ÀTERIAL DE CO|{FECçÃO DO ÂUSCULTADORTnPO

Êepcillceçâo Têcrice

vcor tot l (na)Homê do Equlpancnto ctd. valor unltárto tRÍ)
566,00Estante 1 566,O0

Caracterírtio Fí*b Especificado
NAIERIAL DE CONFECçÃO/CAPACIDADE DÂS PRÂTELEIRAS/REFORçO AçO/'FERRO P]I{ÍÀDO/DE 1ür Á 2O0 kg/POSSUI

espect icrçáo Técnicâ

Xome do Equipamento ad. Vebr unitirio (R.i) VCor tot l {nt)
?01,00 4ú7,O4Êsfigmomanômetro Adulto 2

Caractgrbüca Fígka Ecpecincação
TIPO/MATIRIAL DE CONFECçÃO DÂ BRÂÇÂDEIR.A AilÂL6TCOII{YLO}.I

Esgccificaçáo Têcrtic

velor uniiário {ni) Vrlor totel (R*)xomo do EqsipaÍnantD cüd.
t 307,OO 307,O0Braçadcira para laJeçâo

Caracbrírtice Fídca EÍpêcilicâÉô
MÀTÊRIAL DE CO'.IFECçÃO( ESTRUN'TÂ/ÀPOIO DO 8RAçO)

PEDESTAL ALTURA RECUúVELnP0
ErpectffceCo fácnk

tot lQtrt. Vôlor wúóriô (tlt)
949,007 949,O0Armário

Especlúca$ocaracErísüca Flcka
AçO/ÂLTURA DE 1O0 A 21O Cl.l X LÂRGURÀ DE 70 A
11O Cr{/03 OU O4Ií+0KG

MÀTERIAL O€ CONFECÇÃO/DIIT'IENSÕ€§/ PR,Â]IELEIR.ÂSICAPACIDADE
MINIT'íA DA PRA'TELEIRÁ

ÊrycctÍIcaçâo Tócnka

Âmbl.ntll Unldrrlr. l{óú.l3 P.rã Ír.ntporü dc EqulpGc

Velor unltório {l.f) vdor Etrl (Rtt)xom. dô Equ$rrn«rto etd.
56,187,00 56.187,00\kicrrlo de Parseio - Transpotle de Equipc (5 pcssas, 0 Km)

ÉspcclÍicaçãor.àmct€rfuüca rkict
BICOMBU§TIVãJHIDúUUCA OU ELÉTruAÂ/OT+
PORTAS/MANIIAU'I|INIMÂ Oe 2370 l'1.'rlr,0 A
1.3/POSSUVPOSSUT

cor.rBusrivEUOlRrÇ[67p6p;a57úustolo§rÂNciA ENÍRE
Elxos/r.roÍoRlzÂçÂon?lo ELETRICO/AR CONOT(f,ONADO :

Ergccttlcrção Têcnlcr

AmbaêÍrtc! ConrüEórlo lndlÍrrcncledo
Yelor unliário (R$) vdor btal (ní)Roma do Egulpernrnto aH.

3.4ó6,002 1.733,00Ar Condidonado

ErpcciÍtcaçáoCàractGrírtica flsica
'ilPO SPUT

9.000 Â 12,000 CfU§/q(JEf{TE f FRIOCÂPACIDADE/CICLO

E,rgcctltceçâo TóGnacâ

Vdor unitário (R$) Vdot totàl (nS)l{smc do Cquir.m.nto $ú
33S.OOJ 113.00Câciêrô

/ FERRO POSSTJUTiÃOI,IATERTAL OE CONFECçÃO/RRJq@§/REGULÂGEM DE
ALr/RoDrzrovASs EiÍro E ENcosro

Caractrrbücr Fírica

EsglciÍlcação fécnüea

Valor tqtsl (n+)Qtd. VdoÍ unltário (nl)Itomc do Cquipamcnto
966,00Foco Refletor Ambulatoria I 2 483,00

Carachrida rÍrica Erpscificaçáo
ILUMINAçÃO LED

HÀSTE FLEXIVEL

Erpcciflcação Íécnlc.

04t$2]22. 13:16 Fundo Nactonal oe Saúde - Ministári, da Sar.lda - Govemo Federal
TlPO PORTÁNL COM 1 SENSOR

1t{lCr,

?t N0

ilü§

o"
tt:-l

j*

wwrrv.kts2.saude.gov.bríafweuequipaÍrEntolêqp_inprinrir-"1ava.asp?pÍooe§so=11186410Om12Í0Ol 6r8

Nomo do EquiFamcnio

§rpccifreção



Noma alo Eq uipô.ncíto QE. Vrtor unltário (R$) Vâlor tot:l (Ra)
Es.àdã co.n 2 1 28{1,O0 288,O0
Càracl.rí.tiçã Fisi@ EspêGirica4áo
irÀÍERIAi DE CO FÊCçÂO AçO rNOXrOlvEr

llo.nê do lquiparnanto qtd- V.lor únitáriô (Rrt) v.lor totrl (Iài
Mcsâ de bcítório I 537,00 537,00
Cârêctaríadca FírIr:a l3pêciícaçao

r'rÂÍERtAL DÊ CONFECçÃO/COi,i ,ostçÃo/GAVEÍas l.íA OEÍRrÀ,/MOP/ÍôF/SIr'tlLÁR./5lM PLES/POSSUI

lipccific.çãg làrok

qü. V.lor uíiÉrio (Rl) Vàlor tot l (ta)llome do Equigamônto

1. r,14,00 1.1,14,00
câr'àctêrinic. Fí.icâ É6pecin.içã o

IPO 02 coRPos

au. V.loí uôiá.io (Rt) Val,or total (Rt)
I'lêsà (b ExôÍnes t 2.938.OO2.938,OO
C.r.êt ritiaa Fíaica E p.<i6c.Co

E STRU]1.JRÁ/HAÍERIAL DE CONFECGO COM ÁRMARIO/MADEIRÂ.I.tDF

xome do lqdp.rtcnto v.lor tÍútlr.lo ('tt) Ydor rot l (r.§)ad
1 8S,00 85,00

csrâctG.ííü.. Fíd<. Esfccitic.Co
ÍtPo LED

Ergrciíio1âo Íócnltr

VJor t t.l (ta)Nofis do EqúaDam.nto atd. Vdor unltaío (Rt)
Eiornbo I 77A,OO 77A,OO

Càr.ct rfuÊie fí.io ttpcciíc.Co
naTERlaL oE coNFEcçÁOrrAÍ.tAÍ'tlto/Rooiztos Àço ÍNoxtD^vEL/r ÂNHo TRIPLO/PO§SUr

E3pêcltc.çtro Técolc!

\rJor t§t l (at)t{on. do EqÚl9tm.nt qrd. V.aor r,r*tarlo (Ri)
2 326,00 652,O0

Cârartrr.írdaà Fíacâ E.p..inc.éo
MAIERIAL OE CONFKçáO/CAPÀCTOADE Àço titôx/DE 3oL AÍÉ 49L

Esrc€lllc.ç.o Íécrka

V.lo. tot l (§)t{om. do Ê{uiDamcnto ad vrlor qnitárlo (R$)

949,00 9,@Armáío I
caractarid<a FíaL. ErD.clíc.çao
MA'IERrAL OE CONFECçÃO/OIMENS&S/ PRÁTEISR^S/CÀPÀCIDADÉ
XIXIíÂ DÀ PRATELEIRÂ

Âço/ÂtruRÂ DÊ too a 210 ct,t x LÂRGURÂ oE 70 A
r 10 crv03 orJ 04/4oxc

Êtg.<ific.Co Técolca

,{onrê do Gqui-m.nto V.lor uatÉr{o (R$) V.lor tot l (r.§)crd.
1.114,O0Hesà de MaYo 2 557,00

f-àr.ct.rí.ücr Fídc. E.pêcitrcâ{.o
MATERIÂL OE CONFECçÃO AçO TNOXTD^VEL

E3pê<títc.ção Técnk

tlomc óo EqúipÍnGnto V.lor unitário (Rt) V.lor tot l (RS)etd.
1.640,00I )etectoí fêta| 1 r.64{),00

Car.ctarirürâ Fú,i6 E5pêalffc.Co
TIPO//TECN OLOGIÂ'/ D]SPI.ÁY DE M ESÁ/DIGITAU POSSUI

Cspactfic!(áo Técnk

xomc alo Equlpamcrto atd. Vdo. unharlo (Rt) Vdor tottl (Rt)
8roribo 1 77Atio?78,0ô

o4t0?t22 . 13 1A Fundo Nacioôal de Saúd€ - lAn,stórb da Satlde - Go,/€mo F.derêl

E3D..iftcâCo ?acnÊâ

Earcaific.Íáo Técitkâ

Nomc do

E.p.€t Íclç5ô l&nk

C-arrcteíílc. rÍí(, lr93c iticàdo

+
\tl C

tLll

a)

+i&nlb

r,v\Á,w.Êl§2.sâudo.gov.brraÍw.tÍrquipaíÍr.nto/rqp_inp.imir_layà.âsp ?píocêsso= I 1186{ I OC{O1 2l OOI 718

N€ôtoscópio I

tânterna Clínica

Bâloe ô Pedal



MlO2l22,13116

ÍFR IAL JE CON oDÍztos DÁVEL,TTA AxHot'{oxlÀÇo TRTplo/possul
EspcciÍíca!âo Técnicà

Nome do aqoiDaÍnantô
valôr uniúrio (RS) Valo. totalEscôdô coan 2 dcgraus I 288,00 288,O0Câretê.,atíaã FíaiÊa lrpaciíc.Éo

T,IAÍERIÁL DÉ

Nom€ do Iquip.mcnto
c6. Vâao? unitó.io (Rg ) Vdo. totâl (Mesa Ginê<olóqica

1 1.409,00 1.!to9,Car.<r.ÍiÉica Fírica f5p€cttic.çao
ESÍRUTUÂ&MATERTÂL OE

AçO.FERRO PIÀIÍADOSEM

Técnlcà

Nom€ do
Vtlor unilá.io (R$ Va*o. totat R'esà de Escntóôo

2 537 00 LA74.OOCârô.tcri.tica Fíaica Éipcc
VEIASI"ÍA'ERÍAL DE CO§ rrcçÃo/coMpos

iM PLES/POSSUI

Técnice

Â.Ebiada: S.L d. Iâ. Cohiy.
NorÍrG do EqsifEm.nto

etd. V.lor uniti.io (Rt) V&. totrl (Ra)
1 187,03 187,O0câractlrítttc. Fíaic.

llPO
COHPRESSCR

NúMERo DE satDÀs SiMULTÂNÊAS
01

Íécrk

omG do cqoE'lln.nto
erd. V.lor unttádo (ftt vdo. rot.t (tt)Ceôlr.l dê NcbutiãÉo I 2.r 10,00 2.110,0OCàràctêÍírdca FÍsi.a E.pa<incâio

ÍIPO/POTÉNCIÂ/ÍIO DE OÂS,/sUPO RTE COM RoDizros coM PRÊS5O MR/ I t/. 34HP/OE SÀI4 Ioas,/Possu
Tá,cnlc,

rotal Vllor Totàl Rt)
97 rat.96afoo

FuMo Nacionât de Saúd€ - Minlstárb da Saúde _ Gov€Íro Fsdoral

)ilrC,P4

) N'

N ?àtrlizrdoÍ Poriitrl

TOT,^LEQU^XttD DE VÁLOR DOS EQUrpaxErT06 APRÊSE ADOSNÍ
TOTAI VALOR TO'AI Rt)

97
1{e.96a,OO

,rwrr.íns2.sardê.gov.b./lair/"t/.gr./ipamcnbêq,_irÍ!rtÍ{._iava.6p?pÍoc.6ror 
Í i í€64rOOS12rOOl

E'8

técnta



N c!l
o

1, PREÂMBULO

t. L Torna-se público, para conhecimento dos inleressados que O MUNICíP|o DE BELTERRA, por meio do Secretaria

Municipal de Saúde - SEMSA,Fundo Municipal de Saúde, inscdta no CNPJ sob o n" 11.'186.4'1010001-95, sediado na

Rua Timbó, Centro, Belterra, no Estado do Pará, realizará licitaçao, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNlCA,

com criténo de julgamento menor preço por item, nos termos da lei no 10.520, de 17 de Junho de 2002, do Decreto

no 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto no 7892, de 23 de janeiro e2013, da Lei Complementar n' 123, de

14 de dezembro de 2006 e 147t2014 e 155/2016, do Decreto 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.

Na data, horário e endereço eletÍônico abaixo indicado Íar-seá a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por

meio de Sistema Eletrônico COMPRASG0VERNAMENTAIS.

Data da sessão: 22 de abril de 2022

Horário: 09:00 Horas, horário de Brasilia

Local:www,com ras ne1. 0v.

Modo: aberto

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do cêrtame na data

marcada, a sessão será automaticamênte kansferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo hoÍário e local

estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que nào haja comunicaçâo do Pregoeiro em contrário.

2. DO OBJETO

Aquisição de itens remanescente ao Pregão eletronico 04912021 referente a

equipamento/material pêrmanente através da proposta n' 11'í86.410000/1210-0't para

atender as necêssidades da unidade de saúde da família marta sanches.

2.1.1 Em caso de discordància existênte entre as especificações, ou qualquer disposição deste objeto descritas

no COMPRASGSVERNAMENTAIS ê as especificações constantes do Anexo I - TERMO DE REFERENCIA ' dêste

Edital, prevalecerá o que está no Edital.
2.1.2, A licitação será dividida em itens, conÍorme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a

participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.1.3. O critério de lulgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus

Anexos quanto às especiÍicaçóes do objeto.

2.1.4. À licitaçao será dividida em gÍupos, formados por um ou mâis itens, confoÍme tabela constante do Termo de

Referência, facuitando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta

para todos os itens que o compõem.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAçÂO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer pessoa poderá solicitar

esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital

3.2 Caberá aa pregoeira, auxiiiado pào setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no pÍazo de até 2

(dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçáo.
j.: Amlhida a impugnaÉo contra este Edital, será designada nova data para a realizaçâo docertame.

3.1 Os pedidos di esôlarecimentos e impugnação reÍerentes a este processo licitatório deverã0. ser enviados a

pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à àatà designada para abertura da sessão pÚblica, para o endereço elêtrônico:

licitalao@beltena.oa.oov.br ou por meio de documento pÍotocolado na sala de licitaçoes da Prefeitura Municipal de Belterra,

,[o a Ertrrda Ur/s - Ba*.: Centro- CEP: 68143-000 - Belterra/PA, no hoÍário de 08:00 as 12:00 horas e de 13 às 17horas.

3.5 As impugnapes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no ceÍtame.

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMEzuCANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614. 1 l 2/000 1 -03

E-mail: licitacaofíi,beltcÍra.pa.gov.br

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N'01112022 - UASG 980044

PROCESSO ADiJlINISÍRATIVO N" 018/2022 SEMSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, No 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614. I 1210001 43
E-mail: licitacao(r?belterra.pa. gov.br

3.6 0 pregoeiro 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.

3.7 As respostas às impugna@es e os esclarecimentos prestados pela pregoeira serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administração

4. CREDENCIAMENTO
4.1 O Credenciamenlo é o nível básico do regisko cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na

modalidade licitatória Pregã0, em sua forma eletrÔnica.

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.comprasoovernamentais.qov.br, por meio de certificado digital conferido pela lnfraeskutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

4.3 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 Pregã0,

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçoes 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 licitaçâo por eventuais danos decorrentes

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados

junto aos órgãos responsáveis pela informaçã0, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros

tão logo identifique inconeção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5. I . A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitaçã0.

s. DAS CONDIçoES DE PARTICIPAçAO DA LICITAçAO
5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatívelcom o objeto desta licitaçã0, e

que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme

disposto no art.90 da lN SEGES/MP no 3, de2018.

5. L I . 0s licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades

cooperativas mencionadas no artigo 34 da Leino 11.488, de 2007, para o agricultorfamiliar, o produtor ruralpessoa física e

para o microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006.

5.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3 . I . proibidos de participar de licitaçoes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. que não atendam às condições deste Editale seu(s)anexo(s);

5.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder

administrativa ou judicialmente;

5.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90 da Lei no 8.666, de 1993;

5.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.7. grganizaçoes da Sociedade Civú de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão no 74612014-TCU-

Plenário).

5.4 iomo condiçáo para participação no Pregã0, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema

eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4. l. que cumpre os rEuisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta a usufruir

do tratamento favorecido estabelecido em seus arls. 42 a 49
. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo

"nã0" impedirá o prosseguimento no certame;
. nos itens em quja participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,a assinalação

do campo "não" apenas produzirá o ôfeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte'

5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade
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com as exigências editalícias;

5.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores;

5.4.5. que nâo 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", XXX|ll, da Constituição;

5.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP no 2, de 16 de

setembro de 2009.

5.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o

disposto nos incisos lll e lV do art. 10 e no inciso lll do art. 5o da Constituição Federal;

5.4.8. 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

v legislaçã0, conforme disposto no art, 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e

neste Edital.

6. DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DEHABTLITAçÃO
6.1 0s licitantes encaminharã0, exclusivamente por meio do sistema concomitantemente com os documentos de

habilitaçao exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado estabelecidos para abertura da sessão pública,

quando, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentaçã0.

6.2 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitapo exigidos neste edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha (art. 26 do Decreto n" 10.02412019);

6.3 É obrigatório que os licitantes apresentem no momento do cadastramento das propostas no COMPRASNET,

todos os documentos de habilitação exigidos no item 9. DA HABILITAçÃO neste edital. 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.
6.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitaçã0, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscale trabalhista, nos termos do art.43, § 10 da LC n0 '123, de 2006;

6.5 lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregã0,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquêr mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
\.- 6.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema ;

6.7 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;

6.g Os documentos que compõem a proposta e habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público apÓs encerramento do envio de lances.

7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7 ,1 0 licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

camp0s:

7 .1.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

7 .1.2 A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista Íixada no termo de referência para cada item;

7 .1.3 Marca;

7 .1.4 Fabricante;

7 .1.5 Descrição detalhada do objeto, devendo ser elaborada na forma deste edital e seus anexos, contendo as

quantidades e especificações dos produtosiserviços de forma detalhada (deÍinidos no anexo I deste Edital) para o(s)

qual(ais) estiver apresentando proposta, e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) e preço(s) total(is) de cada

item(s) que estiver cotando.

7 .1.6 Todas as especificaçoes do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

7.1.7 Nos valores'propostos estarâo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.1.g Os preços ofertados, ianto na proposta inicial,quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
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do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro

pretexto,

7 .1.9 As propostas terão validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública

estabelecida no preâmbulo deste edital.

I DAABERTURA DASESSÃO, CLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃOOe LANCES.

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local

indicados neste edital,

8.2 A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, forem omissas ou apresentarem inegularidades

insanáveis.
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que indique o licitante

8.2.2 A desclassifica$o será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

8,2.3 A não classiÍicação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na

fase de aceitação.
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaráo da fase de

lances.
8.4 O sistema disponibilizará campo proprio para troca de mensagens entre pregoeiro e os licitantes.

8.5 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregisko.

8,6 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto.

8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horario fxado para abertura da sessão e as regras

estabelecidas no Edital.

8.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele

ofertado e registrado no sistema.

8.9 O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo

entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo

sistema os respectivos lances.

8.10 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.

a.l f 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;

à.lZ A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamenté sempre que houver lances enviados nesse período de pronogaçã0, inclusive no caso de lances

intermediários.
g.13 Não havendo novos lances na Íorma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.
g.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor Preço.
g.1s Náo serão aceitos dôis ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em

primeiro lugar.
g.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantesserão informados, em tempo real, do valordo menor lance

registrado, vedada a identificação dolicitante 
-,-^_^ .

a.h No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregã0, o sistema eletrÔnico

poderá permanecer acessível aos licitantes paÍa a recepção dos lances.

á,rg euando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridãs vinte e quatro horas da comunicação do fato pela

pregoeira aos participantes, no sítio eletrÔnico utilizado para divulgafo.

a.rõ o criteiio de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.
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8.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valorde sua proposta.

8.21 Em relaçáo a itens não exclusivos para participaçâo 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 às 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 n0 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto no 8.538, de 2015.
8.22 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;
8.23 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.

8.24 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 classificaçã0, para o exercício do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

8.25 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.

8.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

8.27 Ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificaçã0, de maneira que 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.

8.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 30, §

20, da Leino8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos:

8.28.1 no pais;

8.28.2 por empresas brasileiras;

8.28,3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

B.ZB.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.28.5 Persrstindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.
8.28.6 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;

8.28.7 A negociaSo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

8,28.8 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (2) horas, envie a proposta adequada

ao último lancõ ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados;

8.28.9 Apos a negociação do preç0, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

g.2g.'10 Atençâ0, dãvido à nova caialogaçao de malerial/serviço do Siasgnet, esclarecemos que não exislem cÓdigos

apropriados à necessidade desta unidade conforme estabelecido no Termo de Referência. Sendo assim, haverá divergência

entre a descrição detalhada disponibilizada no Comprasnet e a do Edital. Nesse sentido, os senhores licitantes, ao cadastrem

suas propostás no sistema eletrônico deverão considerar as descrições detalhadas do Termo de Referência, anexo I do

Edital, e não as registradas no Comprasnet. lnformamos que as propostas cadastradas que não estejam adequadas ao

Termo de Referência serão desclassificadas.
g.Zg,11 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
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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

instalaçoes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneraçã0.

8.28.12 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.

8.28.13 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza$o 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.

8.28.14 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 pela pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob

pena de não aceitação da proposta.

8.28,15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado

o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAçAO
g.1. Como condiçãoprévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiÍicada em

primeiro lugar, a pregoeira veriÍicará o eventual descumprimento das condiçoes de participaçã0, especialmente

quanto à eiistência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrataçã0, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;
g.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 impiobidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3Caso conste na ionsulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Oconências

lmpeditivas lndiretas.
g.1 .4A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2 0 licitante será convocado para manifestaçâo previamente à sua desclassiÍicaçã0.

9.3 Constatada a existência de sançã0, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação'

g.3.1 No caso de inabilitaçã0, haverá nova veriÍicaçã0, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos

arts. 44 e 45 da Leibomplementar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da

proposta subsequente.
g.3.2Caso atendidas as condipes de participapo, a habilitação do licitantes 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 lnstrução Normativa SEGES/MP n0 03, de 2018.

9.3.30 interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa SEGES/MP n0 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,

9.3.4 E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na

data da abertura da sessâo pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva

documentação atualizada.

9.4 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sÍtios eletrônicos

oficiais emissores de certidoes feita pela pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida(s), conforme

art.43, §30, do Decreto 10.024, de 20'19.

9.5 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 2H (duas horas), sob pena de inabilitaçã0.

9.6 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
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documentos originais nãodigitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.7 Não serão aceitos documentos de habilitaçáo com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

9.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverâo estar em nome da matriz, e se o licitante Íor a Íilial, todos

os documentos deverão estar em nome da Íilial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz..

9.9 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante makiz e Íilial com diÍerenças de números de documentos peÍtinentes

ao CND e ao CRF/FGTS, quando Íor comprovada a centralização do recolhimento dessas contribui@es.

9.10 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para Íins de habilitação:

9.'l í Habilitação Juridica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: CertiÍicado da Condiçáo de MicroempreendedoÍ lndividual

CCMEI, cuja aceitaÉo fwrá condicionada à verificação da autenticidadê no sítio

www.portaldoempreendedor. gov.br;

c) .No caso de sociedade empresária ou empÍesa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,

estatuto ou contÍato socialem vigor, devidamente registrado na Junta Comercialda respectiva sede, acompanhado

de documento comprobatório de seus administradores;

d) inscriÇão no Regisúo Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a

matriz, no caso de ser o paÍticipante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simplest inscriçáo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua

sede, ammpanhada de prova da indicaçáo dos seus administradores;

0 No caso de cooperativa: ata de fundaÉo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 0 âprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no RegistÍo Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,

bem como o registÍo de que hala o art. 107 da Lei no 5.764' de1971;
g) No caso de empresa ou sociedade estÍangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizaçáo;

É) Os documentoi acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da mnsolldação ÍesPectiva;

9.í2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.'12.1 prova de inscrição no Cadasko Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

g.12.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apÍesentação de ceÍtidão expedida conjuntamente

pela Secretariã da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente

a todos os créditos tributários Íederais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 0211012014, do Secretário da Receita Federal do

Brasile da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12.3 pÍova de regularidade com o Fundo de Garantra do Tempo de Serviço (FGTS);

9.12.4 prova de inãxistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos lermos do Titulo Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943;

9.12.5 prova de inscrição no cadasko de mntíbuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitanle,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
g.12.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercicio

contrata ou concorre;
g.12.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal

condição mediante declaraÉo da Fazenda Estadualdo seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.12.8 Próva de regularidade com a Fazenda Municipaldo domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercicio

contrata ou concorre;

9.12.9 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá

apresentar toda a documentaçáo exigida para eÍeito de comprovação de Íegularidade Íiscal, mêsmo que esta apresente

alguma restriçâo, sob pena de inabilitaçã0.

7

E

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA. N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.ó14. I 1210001-03

E-mail: licitacao(àbelterra.pa. gov.br



PREFEITURA MT]NICIPAL DE BELTERRA
ENDEREÇO VILA AMERICANA, No 4s, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143-000

CNPJ: 01.614. I l210001-03
E-mail: licitacao(ôbelterya+e..g9y.br

9.1 3.Qualificação Econômico-Financeira.
9.1 3.1 certidão negativa de falência ou recuperaÉo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.13.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício Social (DRE), já exigíveis na forma da lei.

Juntamente com o balanço deverão ser apresentados:

9.13.3 ILC= índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1 ,00; ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou

superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

9.13.4 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa

ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonialdo último exercício financeiro. (Art. 30 do Decreto

no 8,538, de 2015);

9.13.5 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e

demonstraçoes contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.13.6 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.13.7 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil{inanceira,

conforme dispõe o artigo 112da Leino 5.764, de 1971, ou de uma declaraçã0, sob as penas da lei, de que talauditoria

não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.13,8 Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o balanço patrimonial,

não restando a obrigação do registro na Junta comercial do Estado da licitante. Devendo, no entanto, apresentá'lo

devidamente assinado pelo Contador;

9.1 4.Qualificação Técnica
9.14,1 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante

forneceu ou está fornecendo o objeto desta licitação;

9.14.2 O atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá virassinado pelo representante legal da empresa

emitente, contendo seu nome, CPF ou RG e sua função;

Para os equipamentos que requer registro na ANVISA será exigido, também, a seguinte documentação técnica:

a) Comprovação de Autorização de Funcionamento expedida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou

publicação no Diário Oficial da União (DOU);

b) Número do Registro e a publicação no Diário Oficial da União (DOU) que concedeu o registro do produto, emitido pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

c) Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá encaminhar Certificado de Registro ou publicação

no Diário Oficial da União (DOU) acompanhado do pedido de revalidaçã0, de acordo com o Código Sanitário e legislação

complementar;

d) Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificaçao de Dispensa de

Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ílcando

a cargo da licitante a comprovação de que o
produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;

e) Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo

com o Código Sanitário e legislação complementar;

9.15 Demais informações:
9.1S.1 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 inscriçâo nos cadaskos

de contribuintes estadual e municipale (b) da apresentação do balanço patrimoniale das demonstrações contábeis do

último exercÍcio.

9.1 S.2 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista náo 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.

9.15.3 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitaçã0.

9.15,4 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 regularizaçã0. 0
prazo poderá ser prorrogado por igual perÍodo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
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mediante apresentação de justificativa.

9.15.5 A não-regularizaçâo fiscale trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acafielaú a inabilitação do licitante,

sem prejuÍzo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem

de classificaçã0. Se, na ordem de classificaçã0, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo Vazo paru

regularizaçã0.

9.15.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderá a sessã0,

informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.15.7 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaçã0, seja por não apresentar quaisquer dos documentos

exigidos, ou apresentálos em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15.8 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitaçã0, haverá nova

verificaçã0, pelo sistema, da eventualocorrência 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.

9.15.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
.10. 

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTAVENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2H (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 Íolha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

10.2 A proposta Íinal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do

contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especiÍicações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,

vinculam a Contratada,

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em

algarismos e por extenso (art, 50 da Lei no 8.666/93).

10-.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos,

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço

ou de qualquer outra condiçâo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificaçã0,

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologaçã0.

11.DOS RECURSOS
'11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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.

11.2Havendo quem se manifeste, caberá aa pregoeira veriÍicar a tempestividade e a existência de motivação da intenção

de reconer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nota explicativa: no juízo de admissibilidade

das intençoes de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência,

tempestividade, legitimidade, interesse e motivação - TCU Ac.52012014-Plenário.

11.3Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condiçoes de admissibilidade

do recurso

11.4 Afalta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.5Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de entã0, 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.
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11.60 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetÍveis de aproveitamento.
11.70s autos do processo permanecerão.com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DASESSAO PUBLICA
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 nâo comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,

§10 da LC n' 12312006. 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, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase

do procedimento licitatório,

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. ADJUDTCAçAO E DA HOMOLOGAçAO
13.1. O objeto da licitapo será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira, caso haja

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a Íase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

14. DA DOTAçAO ORçAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da contrataçã0, objeto desta Licitação, correrão por conta das seguintes dotações

orçamentárias:

15. DA GARANTTA DE EXECUçÃO CONTRATUAL
1 5.1 . Não haverá exigência de garantia contratual

16. DOTERMO DE CONTRATO

16.1. 0 fornecedor será convocado para assinar o Termo de Conkato. O Contrato terá vigência vinculada à vigência

dos respectivos créditos orçamentários, contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro

vigente, de acordo com as condições estabelecidas na Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores;

16.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçã0, para

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuÍzo das sançoes previstas neste

Edital;

16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgâo ou entidade paru a assinatura do Termo de

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite daAdjudicataria, mediante meio eletrônico ou

presencial, para que seja assinado/retirado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

16.4.O prazo previsto nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguaisperÍodos, por solicitação justificada

do fornecedor registrado e aceita pela Administração;

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAçAO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitaçâo do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e

minuta do contrato.
18. DAS OBRTGAçOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1, As obrigaçoes da Conkatante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e minuta do

contrato.
19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data finaldo período

de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados

pelo contratado;
19.2. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal
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apresentada;
19.3, Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contrataçã0, ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçáo da situaçã0,

não acarretando qualquer ônus paa a Contratante;
19.4. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas Íorem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega

dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da Secretaria, Departamento ou Setor da

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

19.6. Antes de cada pagamento à conkatada deverá apresentar em conjunto com a nota fiscal/fatura, as certidões

negativas: Federal, Estadual, Municipal, CRF-FGTS, e trabalhista em originalou em fotocÓpia autenticada;

19.7 . Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos

orgãos 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;

19.8. Persistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos

autos do processo administrativo conespondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

19.9. 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 as Receitas: Federal, Estadual, Municipal,

trabalhista e CRF-FGTS;
19.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em

execução com a conkatada inadimplente com as Receitas citada no item 22.9 deste;

22.11Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

22.12.AContratada 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 comprovaçã0, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

22.l3.paraassinatura do conhato a Empresa deverá possuir certificação digitale-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico

token ou cartão), emi1do por autoridade certificadora (AC) credenciada pela lnfraeshutura de Chaves PÚblicas Brasileira

(lCp- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular

iesponsáveípelo certificado, Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s)

ou representante(s) da(s) Empresa(s);

ZZ.14,O uso de certificado digitale da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá configurar

cÍime, nos termos da legislação penal vigente.

ZZ,1S.A contratada devérá óbedecer fielmente as exigências contidas no Termo de Referência - Anexo I e Minuta do

Contrato - Anexo lll, ambos deste Edital.

20. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete iniração adminiskativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1 .1. Apresentar documentação falsa;

20.1.?. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame

20.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.4. Não mantiver a proposta;

20.1.5. Cometer fraude fiscal;

20.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2, Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condiçoes de participaçã0,

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitaçã0, mesmo

após o encerramento da fase de lances,

20,3. Havendo indÍcio de conluio entre os licitantes, o Município de Belterra através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ll



SAÚDE, Estado do Pará, comunicará o Íato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para

as providências devidas.
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infraçoes discriminadas no subitem anterior Íicará sujeito,

sem prejuízo da responsabilidade civile criminal, às seguintes sançóes:

20.4.1.Multade 5% (cinco por cento) sobrê o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pêla conduta do licitânte;

20.4.2.lmpedimento de licitar e de contratar com â União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos;
20.5. A penalidade de mulla pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizaÊse-á em processo administrativo que assegurará o

conhaditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de

1993, e subsidiariamente na Lei no 9.784, de'1999;

20.7. A autoridade competente, na aplicaÉo das sanÉes, levará em consideração a gravidade da conduta do infÍator,

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

20.8, Para os Íins da inÍração elencada no subitem 22j.7 , acima reputaÉse-ão inidÔneos atos como os descritos nos

artigos 90,92, 93, 94,95 e 97 da Lei no 8.666/93;

20.Ó. As penalidades serão obngatoriamente registradas nos Orgãos Administrativos Municipal, Estadual e Fedêral;

20.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contÍalação estão pÍevrstas na Minuta do Contralo,

21. DASDTSPOSTçOESGERAIS
21.1. Nâo havendo expediente ou oconendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do cêrtame na data

marcada, a sessão será automaticamente hansferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estâbelecido, desde que não haja comuntcação em contrário, pela pregoeira;

21.2. No julgamento das pÍopostas e da habilitaÉo, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que náo alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em

âta e acessivel a todos, atribuindolhes validade e efiúcia para fins de habilitaçáo e classificação;

21.3. A apresentaÉo de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do proponente (exceto

nos casos de documentos de regulandade fiscal e kabalhista apresentados poÍ ME's ou EPP's. E para os documentos

cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo como de até 60 (sessenta) dias anteriores a da

dàta prevista para inicio da sessão pública desta licitaÉo, exceto para os documentos que tenham validade

indeterminada;
21.4. O pÍazo de validade de documentos citado no item subitem 24.3 acima, é para qualquer documento apresenlado

por licitantes que participarem da presente licitaçã0, inclusive, quando necessário, para os documentos que

acompanharem as propostas de preços;

21.5. A homologação do resultado desta licitaÉo não implicará direito à contratação;

21.6. Fica vedàda à contratada a subcontratação total do objeto desta licitaçã0, assim com a parcial acima do limite

permitido pela Administração;

21.7 . As normas disciplinadoras da licitação serão sempre inteÍprêtadas em favor da ampliaçâo da disputa enke os

inteÍessados, desde que não comprometam o interêsse da Administraçã0, o principio da isonomia, a Íinalidade e a

segurança da contratação;

21.8. É facultado aa pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregã0, promover diligência

destinada a esclaÍecer ou completar a inshução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de

documentos que deveriam ler sido apresentados para Íins de classificação e habilitaÉo;

21.9. O Municipio de Belterra através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, poÍ intermédio da autoridâde

competente, podeÍá revogar ou anular o certame, nas condiçoes estabelecidas na legislaÉo vigênte, sem que disso

decorra para os licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualq.uer indenização;

21.10. O Municipio de Beltena através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, akavés do(a) pregoeiro(a), poderá

declaÍar este Pregão (ou algum ITEM do Termo de Referência deste Edital) como deseíto e/ou Íracassado, quando

nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificaçóes deste Edital, (até mesmo se apresenta(em) documenlos

de habilitaçâo em desacordo com o Edital), ou quando foÍ evidente que tenha Íalta de competiçáo;

21.11. 0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independenlemente da conduçáo ou do resultado do
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