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Aviso de Pregão Eletrônico SRP 008/2020 — Objeto: o Registro- de
Preço Para Futura Aquisição de Monitor Multiparametros Para
Estruturação da UPA, Utilizada Como Centro de Referência de Pacientes
Com a Covid-19 Neste Município.
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CNPJ N: 14.232.086/0001-92
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO SRP 008/2020
O Município de Amei — BA, toma pública a realização da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para SRP N°
008/2020, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA, UTILIZADA COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A COVID-19
NESTE MUNICIPIO. Recebimento da proposta e documentos de habilitação das 08:00hs do dia 28/07/2020 até as
12:00HS do dia 30/07/2020 e inicio da sessão pública para abertura das propostas de preço as 13:00min do dia
30/07/2020 e inicio da disputa de lance as 13:30min do dia 30/07/2020. O procedimento licitatorio será realizado no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br — LICITAÇÃO n° 826264. O Edital está disponível no sita
www.araci.ba.gov.br (Diário Oficial), por e-mail pregaoaraci@gmail.com, Maria Verena Matos Moura — Diretora de
Licitações.
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Prefeitura Municipai d
Araci pubilica:
Edital de Pregão Eletronico para Sistema de Registro de Preço
N°008/2020 - Registro de preço para futura aquisição de monitor
multiparametros para estruturação da UPA, utilizada como centro de
referência de pacientes com a COVID-19 neste municipio, conforme
solicitação da secretaria de saúde.

A Lei exige que todo,gestor publique seus abas no
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acc-wo e sua gestão seja transparente e clara.
A Imprensa Oficial colada através de Lei.
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O MUNICÍPIO DE ARACI — ESTADO DA BANIA, por intermédio do PREGOEIRA OFICIAL, e Equipe de
Apoio , designada pelo Portaria n° 023/2020, tornam público que, conforme autorização contida no
Processo Administrativo n° 0834/2020, realizara licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA' para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. A
presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
1.298/2020, Lei Complementar n° 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações posteriores, DECRETO
MUNICIPAL N° 1298/2020, Lei Federal n°13.979/2020 (COVID) e pelas condições previstas neste Edital e
seus anexos, mediante as seguintes condições:
Editais disponiveis nos sites: www.licitacoes-Erro! A referência de hiperlink não é válida.e
wvvw.araci.bamov.br/diariooficial

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 28/07/2020 ateàs 12:00min do dia 30/07/2020.
Inicio da sessão pública: 13:00 horas do dia 30/07/2020 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Inicio da disputado lance: 13:30 horas do dia 30/07/2020 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Obs. Os prazos foram reduzidos conforme previsão constante do Art. 4°-G da Lei 13.979/2020
N° DO EDITAL NO SISTEMA DO BB: 826264
t DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE
MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA, UTILIZADA COMO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
1.2 A licitação será realizada por MENOR PREÇO POR LOTE, conforme tabela constante modelo de
proposta de preço — ANEXO II, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus anexos.
2. AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a
obtenção de chave de identificação ou senha individual.
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: precaoaraciacimail.cOm
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2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ram

\
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a compatível com o

objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com
a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Municipio, pelo Órgão que o praticou.
2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas Lei Complementar n°123/2006, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o Micro empreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
n°123, de 2006.
2.5 Regras acerca da participação de matriz e filial:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz
Se a licitante for filial, todos -os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a
legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar
executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato,
da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante
todo o curso da avença.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO
3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do
sistema que 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.
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.
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3.5.eiQuettingkÉ os requisitos estabelecidos no artigo 3° da LeiComp
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de 2006, estando

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. Assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
3.5.3 Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/inabilitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e
marca ofertada, e a FICHA TÉCNICA (CATÁLOGO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO
EQUIPAMENTO) contando as informações técnicas do kit, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
4.1.1 — Os documentos de habilitação e proposta de preço deverão ser anexados diretamente no
sistema do licitações-e, sendo VEDADO a utilização de link que direcione aos documentos e
proposta de preço alocados em outro sistema ou site. A empresa que se utilizar dessa manobra será
DESCLASSIFICADA.
4.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
4.2.1 Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em
Cartório, ou por servidor legal do órgão público.
4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
43 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
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4.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica soim
serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramen
envio de lances.
4.8 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
"INFORMAÇÕES ADICIONAIS", VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
4.8.1 Obs. A proposta de preço anexa ao sistema junto com os documentos de habilitação poderá
estar identificada (em papel timbrado) aja visto que a citada aba somente ficará disponível para a
pregoeira e licitantes, somente após a conclusão da etapa de disputa, sendo vedada a identificação
da proposta apenas na fase que antecede a disputa de lance.
4.9 O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante, face
a ausência de informação suficiente para classificação da proposta".
4.10

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

4.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, INSTALAÇÃO e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens.
4.12 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para inicio da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.13 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação
que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta
inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido;
apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.14 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do
dia e hora em que a sessão terá continuidade.

5 DO RECEBIMENTO DEPROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
5.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos estabelecidas no edital.
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trônico rejeitará automaticamente os lances em valores superior

apresentados pelo mesmo licitante.
5.3.1.Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo v
aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.3.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
5.4 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçoo modo de
disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
5.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
5.6 Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.
5.7 Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.8 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 5.7, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
5.9 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.5 — 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
5.10 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.7
5.12Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance.
5.13Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
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comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os s9 cien es de
produtividade são compativeis com a execução do objeto do contrato.
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5.14Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições des

ai

e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contrafação e dentro da realidade do mercado.
5.15A PREGOEIRA anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública
ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a
proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
5.16Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar
n° 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias
do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.17.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores á proposta mais bem classificada,
e empate real as que sejam iguais.
5.17.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.19.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de predusão.
5.17.4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se
sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito á microempresa ou empresa
de pequeno porte subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração
de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.
5.17.5. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
5.17.6. O disposto neste item 5.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.17.7. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na' Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer outro
critério.
5.17.7.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate Lances equivalentes não
serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como
um dos critérios de classificação.
5.18Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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para a continuidade da mesma.
5.20A PREGOEIRA poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao li

o'

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedaca a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
5.21Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subseqüente, pooerá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
5.22A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.23Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subseqüente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6 DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
6.1 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 Decreto n.° 01298/2020.
6.2 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até24hs (vinte e quatro horas), sob pena de não
aceitação da proposta.
6.2.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
6.2.2 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.
6.3 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas,
para fins de nova aplicação da margem de preferência.
6.3.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chaf a . nova data e horário
para a sua continuidade.
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6.5A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.5.1 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.
6.5.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.6 A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores readequados ao
valor ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO II)

7. DA HABILITAÇÃO
7.1 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.
7.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em
vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização pára funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.

7.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Divida ativa da União e INSS),
Estadual e Municipal da sede da licitante;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
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aridade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Ce

Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal n°12.440/2011.
7.4.1 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar

ei ou

do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a
data da realização da licitação.

7.5 QUALIFICAÇÃO ECONDMICO-FINANCEIRA:
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida á data
do certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com
.data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores á data da realização da licitação.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da
Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta.
7.6

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.6.1 Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 'direito público ou privado, de FORNECIMENTO DE
. EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (MONITOR MULTIPARAMETRO OU SIMILAR)com caracteristicas e
quantitativos semelhantes ás do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo. Os atestados
fornecidos por pessoas jurídicas 'de direito privado deverão constar o papel timbrado da empresa emitente
do atestado. Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos
quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de
licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos dos
fornecimentos
7.6.2 Alvará de funcionamento;

7.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4° da lei n° 10.520/2002) —
pleno conhecimento, conforme (ANEXO VI);
Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme (ANEXO VII);
Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme (ANEXO VIII);
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Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (ANEXO X);
7.8

A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento

acarretará inabilitação da licitante.
7S

Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados

seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
7.10 A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade
prevista no item 12.2.5 — Das PENALIDADES, deste edital.
7.11 Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu
nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem
ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. (exceto aquelas certidões expedidas
em nome da matriz que são validas para as filiais)
7.12 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.
7.13 Os documentos solicitados a titulo de habilitação deverão ser apresentados em original ou
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL.
7.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado â
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de
credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
7.14.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.14.2 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.
7.14.3 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.
7.14.4 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,
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estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

V9 *"
7.14.5 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro -ffisrw
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
7.14.6 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
7.14.7 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, será agendado com
24hs de antecedência da declaração de aceitabilidade dos documentos de habilitação, a data
e horário para a declaração de vencedora via sistema.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO
8.1 A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar do final da disputa de lances via sistema eletrônicoe deverá:
8.1.1 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.
8.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
8.1.3 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.
8.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
8.2 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 n° 8.666/93).
8.2.1 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.
8.3 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.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04-. Centro — CEP 48760000
. Fone: (75) 3266-2144 e-mail: prectaoaraci (qmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZIX2WWUOUUPXM4FIC,JRJYG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do

Araci

MUNICIPIO

Sexta-feira
24 de Julho de 2020
13
N°4514

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

MAM...PA/AM

CNPJ n° 14.232.086/0001-92

8.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considera
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
8.5 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
8.6 Após declarada vencedora, a licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação
impressos (autenticados) para a sede da Prefeitura num prazo de 48hs, para devida homologação do
certame.

9. DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS
9.1 Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente da
melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, inclusive, deverão PREGOEIRO comunicar
via sistema (chat de mensagem) data e hora que serádeclarado o licitante vencedor de cada lote,
num prazo mínimo de 24hs da inserção da mensagem no chat.
9.2 A declaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eletrônico.
9.3 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no
prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, observadas as seguintes
normas:
9.3.1 Deverá ser registrada a sintese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
9.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo no prazo de
até 01 (um) dia útil conforme previsão constante no Art. 4°-G §1° da Lei 13.979/2020, para a
apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem apresentar contra-razões, deverão
considerar igual prazo cuja contagem terá inicio no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 01 (um) dia útil
conforme previsão constante no An. 4°-G §1° da Lei 13.979/2020.
9.3.4 A autohdade superior do órgão promotor do pregão deverá decidir o recurso conforme prazo de Lei.
9.3.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4 Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno pode, beneficiárias do
regime diferenciado da Lei Complementar n° 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de
existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo
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s úteis, cujo termo inicial correspondera à data em que declarado

prorrogável, por igual período, a critério da Administração Pública.

o'

9.5 Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada inabilitada, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
9.6 A PREGOEIRA poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável,
visando obter preço menor.
9.7 Os atos essenciais do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçoserão documentados no
processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da
legislação pertinente.
9.8 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à
sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas
de publicidade previstas na lei.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 A PREGOEIRA adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela
autoridade superior.
10.2 Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o
procedimento licitatário.
10.3

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

CONTRATAÇÃO
11.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 02
(dois) dias corridos, a partir da data da homologação, sob penada decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
11.2 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
113 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo IV deste Edital.
11.4 A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de 'até 50% (cinquenta por cento) do valor e quantitativos iniciais
atualizados do contrato, conforme previsão constante no Art. 4°4 da Lei 13.979/2020.
11.5 Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima,
poderá a Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
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devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das conseqüências
Artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
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11.6 Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os
fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de
subcontratação ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado.
11.7 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO e 0(s) contrato(s) dela oriundo terá (ão) o prazo até o dia 31 de
Dezembro de 2020, a partir da data da sua assinatura.
11.8 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor devera manter e comprovar todas as
condições de habilitação exigidas neste certame.
11.9 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
assinar a ata de registro de preço e/ou o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de
habilitação, procedendo à contratação por dispensa de licitação.
11.10 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do
pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se
expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião.
11.11 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação
na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura
estiverem vencidos.
11.12 Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à
convocação e a assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado
pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas
propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das
condições de habilitação.
11.13

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração,

mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1°,
da Lei 8.666/93.
11.14 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
11.14.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
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11.142

o reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os m

reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado par
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre
proposto.
11.14.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.

12. DAS PENALIDADES
12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Licitante que:
12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3 Fraudar na execução do contrato;
12.1.4 Comportar-se de modo iniclôneo;
12.1.5 Cometer fraude fiscal;
12.1.6 Não mantiver a proposta.
12.2 A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
12.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Araci/BA, pelo prazo de até dois
anos;
12.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
12.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
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12.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
praticados.
12.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa á Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999.
12.5 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.
12.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.
12.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração distrate com a empresa.
12.8 A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui
previstas são exclusivas do CONTRATANTE, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que
compete ao Prefeito.
12.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao CONTRATADO, sob pena de multa.
12.10 O distrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente da
contratante.

LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
13.1

O endereço para entrega dos itens será na sede da secretária Municipal de Saúde num prazo

de até 10 dias úteis da solicitação, devendo a empresa vencedora realizar a INSTALAÇÃO DO
EQUIPEMANTO NA UPA.

DO PAGAMENTO
14.1 Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela
Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Governo, Administração e Finanças e Planejamento.
Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão
negativa de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS,
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ões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, so

ad

pagamento.
14.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
14.4 O descumprimento do subitem 14.1 deste edital poderá acarretar a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo credor e
mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ no prazo de até cinco dias, contados a partir
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
parcial/definitivo do objeto licitado.
15.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
15.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
15.4 O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 — Tendo em vista se tratar de Registro de Preço a dotação orçamentária apenas será informado
no ato da contração ou da emissão da ordem de fornecimento.

INCIDÊNCIAS FISCAIS,
17.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos
em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
17.2 A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preqaoaraciaqmailcom

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZIX2VVWUOUUPXM4HCJEUYG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

:Diário Oficial do

Sexta-feira
24 de Julho de 2020
19 - Ano - N° 4514

Araci

MUNICÍPIO

‘C O C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI

4..

ESIAPQAUL9111A

• -tf

CNPJ n° 14.232.086/0001-92

0 04 0 O

..1

sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nes i,ia ão, pa
4,
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade como
et Ye .
17.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não
incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com a devolução ao MUNIC010,
do valor por ventura.
REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
18.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou
•

em parte.
18.2 O MUNICiP10 se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
18.3 Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente
licitação,

ressalvadas

as

hipóteses

legais,

cabendo

o ônus

da

prova

exclusivamente

ao

licitante/contratado.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por e-mail
(preoaoaracifür amail.com) endereçados a Pregoeira, contendo as informações para contato (telefone,
endereço eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente acompanhado da procuração,
quando necessário), sendo que, até um dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer

pessoa

poderá

impugnar

o

Edital,

na

forma

eletrônica,

utilizando-se

do

e-mail

pregaoaraci@gmailcom, ou-proteeele4ee, na-Gomiseãe-PormaiReate-do-L•ieitaçãoreito U-Pra
:

--

!

-

, : .!

: :_:-_ _ -: -: . r :t r. ,tz t— : r._ '.' •ti! .. .• !! -Maiores informações Tel. (0xx75) 3266-2144
19.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial daunidade
responsável

pelo

acompanhamento

da

licitação,

os

prazos

estabelecidos

neste

subitem,começarão a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na
correspondênciaeletrônica.
19.1.2 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal
de Araci, aquele que não se manifestar até um dia útil antes da data de abertura da sessão do pregão,
apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram, conforme previsão
constante da Lei 13.979/2020 que reduziu os prazos
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19~9,i6à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo previsto de Lei.
19.1.4 Acolhida à impugnação, caso não haja alteração na proposta, poderá ser definid
nova data para a realização do certame.
19.2

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a

Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, protocolados no
endereço constante no preâmbulo ou por meio eletrônico via internet, através do e-mail
pregaoaraci@gmail.com, obedecido o critério previsto no subitem 19.1 e 19.1.1.19.3 As
impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.4 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponiveis para consulta por qualquer interessados.
19.5 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará
como recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de petição, interposta
perante a Pregoeira que encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias à autoridade competente para no prazo
de 30 (trinta) dias, do recebimento, proceder o julgamento.

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
20.2 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.3 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
20.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de Pregão.
20.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.6
20.7
a)

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
É facultado a Pregoeira ou ã autoridade superior:

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em

qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar
originariamente da proposta;
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Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer docu •

ns de habilitação e

classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o
ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de
suas propostas;
20.8

A PREGOEIRA poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
20.9

Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do

instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto
prevalecerá o ofertado em lance verbal; se houver.
20.10

Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para

assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação
será feita através de envio de fax, oficio, ou e-mail.
20.11

Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou

retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo
estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura
Municipal de Araci, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação
ou convocar os remanescentes;
20.12

Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviados

EXCLUSIVAMENTE

através

do

correio

eletrônico:

preqaoaraciacimaitcommailtolicitacaoateofilandia.ba.qov.br. (DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19,
APENAS SERÁ UTILIZADO O MEIO ELETRONICO DE COMUNICAÇÃO.
20.13

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 'aos interessados

na Diretoria de Compras e Licitação.
20.14

Nos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do

Decreto n° 10.024/2020, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n°
3.722, de 2001, do Decreto Municipal n° 1298/2020, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.15

Fica designado o foro da Cidade de Araci- Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer

questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

21 DOS ANEXOS
21.1

Fazem parte deste Edital, como Anexos:
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ferência (ANEXO I);
Modelo de proposta de preços (ANEXO II);
Modelo de declaração de servidor público (ANEXO III);
Minuta da Ata de Registro de Preço (ANEXO IV);
Modelo de Carta de Credenciamento (ANEXO V);
Declaração de atendimento às condições de habilitação (ANEXO VI);
Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 70 da Constituição Federal (ANEXO VII);
Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer
entidade integrante da Adm. Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta (ANEXO VIII);
Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
Minuta do Contrato (ANEXO X);
Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (ANEXO XI);
Areei, 24 de Julho de 2020.
MARIA VERENA MATOS MOURA
DIRETORA DE LICITAÇÕES
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.0 — JUSTIFICATIVA e OBJETO
1.1 Aquisição de MONITORES MULTIPARAMETROS paraauxiliar no tratamento de pacientes
Infectados com a COVID-19„ visando atender as demandas da SECRETARIA DE SAÚDEdo
Município de ARACI, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 em neste município, aja visto o
crescente numero de casos confirmados em nosso município, o qual já registrou ate-h momento 544
ir
casos.
1.2 Devido ao quadro de pandemia referente ao COVID-19, e baseado na necesSidade da ampliação de
leitos para atendimento de pacientes com COVID-19, foi inaugurado a ¥,UN1DADE DE PRONTO
V ir
ATENDIMENTO — UPA que está sendo exclusivamente utilizada para tratar pácientes com a COVID-19,
sendo indispensável a compra dos citados equipamentos párã' elhorar o diagnostico e o
„
acompanhamento dos pacientes internados na unidade e assim monitorar e controlar as condições
‘
-•
fisiológicas dos pacientes. Será solicitado a apresentação,da -FICHA TÉCNICA ou CATALOGO do
produto ofertado o qual será avaliada pelo setor técnico,da secretaria solicitante.
2. DOS PRODUTOS
2.1 Os produtos serão fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento) devendo a
entrega ser efetuada na sede da SECRETARIA -SOLICITANTE no horário das 07:00 AS 12horas, até
que seja atingida a quantidade total adquirida/em atendimento as requisições expedidas pela secretaria
solicitante. Os horários e a periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme necessidade da
Prefeitura.
2.2 Os MATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e higiene;
2.3 A embalagem de Iodes os.produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de
validade e o devido REGISTRO no MINISTERIO DA SAUDE.
2.4 A Licitante/Vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
SAÚDE, em conformidade com o estabelecido no presente anexo, no decorrer do prazo de vigência
contratual.
2.5 A Licitante vencedora deverá entregar e INSTALAR os produtos naUNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPAsituada no Centro, Município de Araci — BA„ no horário das 07hs as12h00. Sendo
que a solicitação de entrega do produto efetuada pela Secretaria, com ate 10 dias de antecedência poderá
ser via impressas ou e-mail.
2.6 Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fornecimento da LICITANTE
VENCEDORA.
2.7

Os produtos deverão ser entregues embalados em:
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
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2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhame
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e q
integridade do produto durante todo o seu período de validade O produto devera estar de acordo com
legislação vigente e possuir o devido REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
2.8

O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a qualidade e integridade

dos mesmos.
2.9Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) às especificações constantes do Pedido de Fornecimento ou
que estejam danificados pelo manuseio e estocagem, os mesmos serão devolvidos e. substituídos pela
LICITANTE VENCEDORA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da
notificação, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas.
2.10 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da
LICITANTE quanto á garantia dos produtos.
2.11 Ocorrendo a falta de qualquer material, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar imediatamente
por escrito à PREFEITURA, para que sejam tomadas as devidas providências para não paralisação do
fornecimento.
3. DO QUANTITATIVO
3.1

O quantitativo a ser adquirido é: LOTE 001
TIPO

ITEM

DESCRIÇÃO

01

MONITOR MULTIPARÂMETROS - monitor de parametrostisiologicos - para monitor
multiparametro
(spo2/pnifecg/resp/temp),equipamento
para
beira
de
leito,transportavel,combateria,00mpativel. com qualquer tamanho,peso e idade de
paciente.operacao simples por betaorotativo,exibicaosimultanea de no min. 8 curvas de
diferentes
parametros ( na ,tela,sistema
de
alarmes
com
no
min.
3
prioridades,arrnazenamente de pelo menos 24h de tendenciasgraficas,possibihdade de
software e calculoshemodinamidos,software para analise do segmento st em 3 dedvacoes
e deteccao de arritmias avancadas,tela em 'cri a cores, dimensao diagonal minima de 10
polegadas, com, resoluta° de 640 x 480 pixels,medindopressaopressaonao invasiva:
parametrosedidos:pressaosistohca, diastolica e media, metodo de medida oscilometrico,
neonatos a adultos, faixa de medida: 1 a 120 minutos, manual ou continuo,pressaoinvisa:
devera ser 'capaz de medir e mostrar simultaneamente valores atuais para ate 4 pressoes
invasivas. deve ser obrigatodonomea r cada uma das ondas de pressao, no minimo 10
nomes devem estar disponiveis, tais como: arterial, pvc, pa, pae,02 canais independentes.
faixa de medicaominima da temperatura 15 a 45 com precisao de 0,1.,ecg com opcao
para 3,7,8 ou 12 derivacoes(i,ii,iii,avi, avf,avr e v1 a v6),faixa de medida entre 20 e 300
bpm,alarmes limites maximos e minimosselecionaveis pelo usuario,deteccao de marca
passo derivacoesi,li ou iii,.acompanha um cabo de ecg de 5 vias.analise de arritmias
basica: assistolia, taquicardia e fibrilacao ventricular e possibilidade de arritmia avançada
com
deteccao
das
seguintes
arritmias: batime ntosventriculares,ritmord iove ntricu I aracel erado,du pla
de
batimento
ventriculan,apresentando oximetria oximetria de pulso: visual izacao da curva de saturacao
arterial de o2 e frequencia de pulso vistas pelo monitor, faixa de medida entre 1-100%,
pulso entre 20-300 bpm, precisara spo2 entre 70 e 100%. deve acompanhar um cabo
extensor e um sensor de spo2 adulto/pediatrico,paraecg apresentar o sinal
eletrocardiograficobigeminismo.,alarmes para alarmes limites maximos e minimos de spo2

QUANT
UND

04
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e pulso.,protecao contra descarga de desfibrilador e interferencia de bisturi eletrico,com
interface para possibilidade de conexao a uma rede hospitalar tcp/ip, possibilidade de
ligacao a um monitor externo vga ou svga, possibilidade de upgrades de software sem
troca de componentes interno s. possibilidade de conexao a impressora laser. ter a
capacidade de simular sinais vitais para utilizacao durante treinamento de usuarios.
devera ser capaz de monitorar pacientes neonatos, pediatdcos e adultos sem requisitar
adicao de software,alimentacaoeletrica bivolt 100-240v 50/60hz, bateria interna
recarregavel,deve acompanhar um manguito de pni tamanho adulto normal e um
mangueira de pni, cabo de ecg(com extensor, se necessario) de 05 vias no minimo,
sensor de temperatura utilizavel, no minimo dois cabos para pressaoinvasiva.,inclui:
instalacao e treinamento, garantia de 12 meses a partir da data de instalacao, para pecas
e servicos. manuais de operacao e tecnico, registro na anvisa, e certificado de boas
praticas de fabricacao. e certificado de conformidade com nbriec 60601.1

\ \<.
.%•....,
l..... I
; f .."
9 .....

4. DA ENTREGA
4.1 A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebimento na via da nota de remessa e
servirá apenas como ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento da data de entrega.
4.2 No caso de PRODUTO entregues em desacordo como edital e/ou quantidade insuficiente, a nota fiscal
e/ou nota de remessa não será aceita, devendo o produto ser reposto em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas, devendo, após este periodo, ser recebida a Nota Fiscal para posterior pagamento.
4.2.1 O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou postergar a
data de entrega, mediante comunicação à Contratada com antecedência de no minimo 241-I5.
4.2.2 Os PRODUTOS adquiridos deverão ser ENTREGUES em ate10 dias uteis, de acordo com a
especificação do Edital, reservando-se a secretaria, o direito de rejeita-los no todo ou em parte, obrigandose a vencedora a promover sua substituição sem qualquer ônus adicional no prazo máxima de 24 (vinte e
quatro) horas e sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas no presente edital.
4.2.3 São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a presente
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas
pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.
4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão
de exclusiva responsabilidade da contratada.
4.2.5 São de responsabilidede da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra
ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.
DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s) produto(s) entregues(s)
satisfaz(em) as especificaçôes, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota de Remessa.
DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega do produto, podendo
em casos excepcionais e devidamente fundamentado haver a antecipação do pagamento para garantir a
entrega do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura em duas vias, devidamente
atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como comprovação de regularidade junto à Fazenda
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Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularidade perante a Seguridade Social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e débitos Trabalhistas;
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal solicitante
acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que garantam a qualidade dos
produtos que serão fornecidos ao municipio.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas devera, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na Secretaria Municipal solicitante, órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida
à autoridade competente, até o 2° (segundo) dia útil anterior á data prevista para 0 forn-ecimento do
objeto.
\
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada jusfificatilikplauSivel, o contratado
sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no Termo Contratual, com fundamentação na Lei Federal
‘(/
8. DO PREÇO ESTIMADO

8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal n° 01298/2020 no seu Ad. 14°, o valor estimado
kt-t„,,try

será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão da fase de lance e classificação da
Nt.?
empresa primeira colocada.
Art. 14. O valor estimado ou o .valohmáximo aceitável para a contratação, se não constar
expressamente do edital, ppssu$,caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de.eontrOle externo e interno.
§ 1° O caráter sigilosotloSalor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será
fundamentado no §3° de"ar.t. 7° da Lei n°12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do
Decreto n°7.724, de7.16,de maio de 2012.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

\-1

9.1 - Das Penalidades4,
A'
9.1.1 - O descumprimente; total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a
CONTRATADA gtalltiçóes deste Termo de Referência amparadas na Lei n°. 8.666/93, garantida prévia
e ampla defesa em processo administrativo próprio.
9.1.2 -4EStará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e
cumulativa; sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores:
9.1.3 - Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma das
penalidades adiante elencadas;
9.1.4 - Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de 20% (vinte por
cento), por dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) e Serviço(s) contratado(s);
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9.1.5 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto con a o, em caso de atraso
injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contratado(s), além de rescisão
do instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.6 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
descumprimento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no aubitem 8.20.4
deste Termo de Referência;
9.1.7 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos' casos de entrega de
qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporcione prejuízo .considerável às
atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, noa-taaos de reincidência
na aplicação de penalidades previstas nos itens anteriores, além de rescisão10,3r45prio instrumento de
contrato ou outro equivalente;
9.1.9 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto,,Contratado, nos demais casos que
envolvam a inexecução total ou parcial das condições pactuadas 'e obrigações assumidas e que
resultem em nítido prejuízo para a Secretaria Municipal da 'Fazenda (SEFAZ), além de rescisão do
próprio instrumento de contrato ou outro equivalente.
9.1.10 — Rescisão do respectivo instrumento de contrato:aos casos de Inexecução total ou parcial da
avença ou nos casos de reincidência injustificada,no.idescumprimento das obrigações previstas neste
Termo de Referência, que resulte em nítidozpreju'lzõ para as atividades da SEFAZ;
9.1.11 — O atraso injustificado na entrega 'doa produtos por prazo superior a 30 (trinta) dias poderá ser
considerado como descumprimento totatdatontratação, acarretando na sua rescisão, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis.
9.1.12 — A aplicação das pefi06,des mencionadas no item anterior não constituirá óbice à aplicação
cumulativa das penas preViStastios incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
9.2 - As especificaçõeatednicas detalhadas de cada item encontram-se no Anexo I, deste Termo de
Referência.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
Araci, xxxx de xxxx de 2020

À
Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
At: PREGOEIRO Municipal

.

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon°008/2020
Sra. PREGOEIRA,

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura,- a empresa
situada na

CNPJ n°

vem apresentar a suaPfeposta de Preço para a XXXXXX

xxxxS/BAHIA, conforme detalhamento noseuadros a seguir:

LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO
+%

MARCA
e
MODELO

UND

QUANT.

P.
(R$)

UnitP.

Total (R$)

1.1 x
VALOR GLOBAL

O valor lote da , Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de x)ocxxxxxxxx
."
(xxxxxmorxxXxxXxxxxxxxxxxx).
.4".
OBS: CONFECÇÃO GERAL DO MATERIAL COM AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,
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Carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal

ANEXO III
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS

PREGÃO ELETRONICO N°

W2020

4btt
\f"
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO

Declaro sob as penas da Lei que .keempresa
CNPJ
na
4/, N.,.
qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de Araci - BA, não
possui em seu quadro societário/servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
/‘
sociedade de economia.Mista.

de

de 20_.

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dias
do mês de
do ano
presente de um lado o Muniointo de XXXXXXX, por
intermédio da Secretaria de X)oc - órgão Gerenciador, neste ato representadd43éto Senhor Secretário
XXXXXXXXXXX, devidamente autorizado pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM
de
00/00/20xx,
doravante
denominado
MUNICiP10,
erde/ outro
as
empresas
nas
pessoas
dos
elis
representantes
legais,
Senhores
portadores dos documentos de identidáde ne r
emitidos por
e dos CPF
n°
com sede na
inscritas no,CHPj/MF sob os números
simplesmente denominadas de FORNECEDOR(ES), firmam \a'nresente ATA DE REGISTROS DE
PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo AdministrefiVo b°
adjudicada e homologada
às fls.
referente ao Pregão Eletrônico para SisteMide'Registro de Preço n° ..... , para Registro de
Preços de xxxxxxxxxxxxxx, relacionados no Anexo leitclo Edital, nos termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal n° 00, de XX)0tXXXX de 2014, consoante as seguintes cláusulas e
ir.04,
condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro doppreços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro
de Preço n° ..... .../20xx, conforme/apeeificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão
"4,-.
contemplados o prazo de execuçan a estimativa das quantidades de REGISTRO DE PREÇO PARA
-4.
FUTURA AQUISIÇÃO ,DEt MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA,
UTILIZADA COMO CENTRO,DE REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE MUNICIPI0a
serem adquiridos pélas Secretaria de SaúdEdeste Município na medida das suas necessidades e segundo
°v°
a conveniência do serViço público, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.2 - O prazwde validade do Registro de Preços é ate 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.

1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão as condições da minuta de contrato
constante do Anexo V deste Instrumento.
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-.J

o

4.
0
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem ,›
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preçoá ficarão à disposição
da Xxx, para que efetue as contratações nas áportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.

1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Xxx a firmar as contratações que deles poderão advir,
\74,ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relatiV:àés licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições

1 /41/4 2
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas/mesmas condições constantes nesta
Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 50%
(cinquenta por cento) da quantidade licitada para cada item regiskado.

1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
)
1.9 - Os preços registrados, na presente atát.são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do Pregão
Eletrônico para Sistema de Registro de Preço, acima referenciado, a saber:

4-1
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Lote 2— Vencedor ta

Item

Unid.

Objeto • Materiais elétricos

Qtd.

Valor

Máxima

unitári

estimada

o (R$)

Descriçâo

.,
••• --' •
Y

&\K r
r's \\
Valor total do lote (R$)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARiAll,)Y
As despesas para pagamórgo‘'d_o» fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias/disçrtminadas na Autorização para Fornecimento de Material — SOLICITAÇÃO DE
DESPESAS - SD e no,Eónitato, se houver.
ke
V
DOS ÓRGÃOS'INTEGRANTES

3.1 - Integranrapresente Ata de Registro de Preços — ARP a Secretaria Municipal de Xxx, na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como as Secretarias de XX, xx e xxx, na qualidade de ÓRGÃOS
PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Xxx Pública Municipal poderá solicitar a utilização
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em eplgrafe, observadas as
exigências contidas no art. 15° do Decreto Municipal n° xxxJ2013.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preciaoaraci(WOMall.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZIX2VVWUOUUPXM4HCJFUYG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário: Oficial do

Sexta-feira
24 de Julho de 2020
33 - Ano - N° 4514

Araci

MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

4.1 —O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Xxx, obriga-s
constante no artigo 4° do Decreto Municipal n° xxx/2014.

te a disposição

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26° e ss. do Decreto Municipal n°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:

a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da convocação, no que couber;

S4"441/
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitaao bu não do fornecimento a outro
órgão da Xxx Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;

entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nós termos do edital e seus anexos;
'
d) fornecer os materiais conforme especificações, márcas, e preços registrados na presente ARP;

entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
itkt4.
presente ARE';

providenciar a imediata corre/0,6;0 deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes Ál‘c.,%ncjiç'ões firmadas na presente ARP;

N77'
fornecer, sempre-que solibitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujae,yelidades encontrem-se vencidas;

prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;

ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
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O 0-Ç

apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualiza
a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;

manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem ,todos" es tnbutos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mo -d&kibra especializada, encargos
sociais, xxx, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal p'ilualquer despesa acessória ou
necessária, não especificaria neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitida& pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
¼
DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta'de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
da assinatura da Ata de Registro de Preços.
/
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela "Xxx".
6.3 - O disposto no item anterior aplica;S:e'Águalmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas
e de alteração das aliquotas dos je'eXistentes.
A
6.4 - O beneficiário do registro,
- ehn função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de • solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: i‘te de Preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou,rieÀiátros documentos.
.44‘
6.5 - A atuallíâção não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
W
DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente
Ata.
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7.3 - Na contagem dos prazos exduir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o
a
to o se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Q ando correr o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a ,Administração poderá repetir
o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário
Oficial do Município.
DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou &edito em conta
corrente, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplernento de cada
,.
parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a ^partir' de sua regularização
por parte da contratada.

8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão dei/olvides à Contratada e seu vencimento
ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, indepehdentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, tia emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ott einissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
. .„
8.6 - O Município se compromete a efetuar, dee prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária doe pága'mentos devidos pela Xxx, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencipientb dá obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.,

7, •

DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo, o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação. "
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento
de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital,
seus anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos
dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
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9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não a
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes,
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de
um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto
deste instrumento no Diário Oficial do Município.
DA ENTREGA
101 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro — O recebimento do objeto aqui regiátrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo — O Município rejeitará, no todo, ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a, atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS- SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, O,Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção
das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 5 dias corridos, contados a partir da assinatura da
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS- SD pelo Fornecedor.
10.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na
Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Xxx.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
DAS PENALIDADES

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preciaoaraciagmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZIX2VVWuoUUPXM4HCJFUYG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do

Araci

MUNICIMO

Sexta-feira
24 de Julho de 2020
37 - Ano - N° 4514

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

WIMIQJ2ADAIllA
CHFJ n° 14.232.086/0001-92
.„
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitara
às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida -a prévia e a
em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Xxx Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato
ou a Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez)
dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório é o Seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Xxx Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor Manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra
para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93.
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuizo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da
Lei n.° 8.666/93.
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11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Municipio nos casos de rescisão previstos nos
da Lei n.° 8.666/93.

? 7t79

DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
í
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
.4~7
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do MunicipioMao eximira• o Fornecedor
da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
"Stt
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
44+.
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integ
ra este termo, independentemente da
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
yoísviSts
14.1. O Município não responderá por quaisquer,cempromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presentêirtstrUniento.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1.0 cancelamento será precedido de 'Processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá4erifundamentada.
4",
'"Nt'
15.2. O registro do Fornectdor,p'oderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de:05(çinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:

- o Fornecedor não'cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Fornecimento"delVlaterial e Contrato;
,"
II - o Fornecedoninjustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;

III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um
dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
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15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a c
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço regis
data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquiSição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de ii0(-À)/Ç, Estado da Bahia, para dirimir Só-rituais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais órbiijegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato 'errai (duas) ias de igual teor e
,,-";
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
. de

de 20xx.

Assinaturas:
Contratante
Fornecedór
Fórnetedor

Fornecedor
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ANEXO V
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ASSUNTO:
Preçon° 008/2020

, objeto do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de
(
44,3/42

Designação de Representante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)

portador (a) da Carteira de Identidade

n°

e cadastro no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°
,a
<=4
participar da Licitação instaurada pela PrefOittira,Municipal de Areei, na modalidade de Pregão Eletrônico

para Sistema de Registro de Preço' .,n° 008/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
bem como
,r5
formular propostas, ofertar lance,
s ,macorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

de 2020.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMA-M:210
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ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATEP4DIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI
4‘,1

N°10.520/2002) - PLENO CONHECIMENTO

A empresa

%IP-inscrita no CNPJ sob o n°

sediada

DECLARÀ, que cumpre plenamente os requisitos exigidos
\N,
para sua habilitação, conforme prescreve,olaciso VII, do artigo 4°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,

referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon°008/2020, estando ciente das
penalidades aplicáveis nos caso9á qtaZumprimento.
,Nyv,
, em

,de

de 2020.

Assinatura do Representante Legal.
'
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LC
Y1
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon°008/2020

Declaramos, para os fins do disposto no inciso ,V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n°
9.854/99, que não empregamos menor de i1 8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menor de 12 (doze)anos.

Ressalva: emprega menor, a' ()adir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
,fr).‘

de

de

Licitante interessado
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ANEXO VIII
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 008/2020

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO
DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

de

de

Local

e Data

Licitante Interessado
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

À
PREFEITURA DE ARACI - BAHIA

REF. Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 008/2020

A empresa

com sede na
n°

C.N.P.J.

n°

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código
Penal, que se enquadra na situação de

(microempresa ou empresa de

pequeno porte) nos termos da Lei Complementar n°123/2006 e que inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, MUNICÍPIO DE XXXX E, DO OUTRO,

O MUNICÍPIO DE XXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça XXXXXX - BA,
inscrito no CNPJ sob número XXXX, neste ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. Xxxxxxxxxxx, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa

inscrito no CNPJ sob n°

situada à

, neste ato representada por
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
celebram o presente contrato decorrente do Pregão Eletrônico para

Sistema de Registro de Preçon° 008/2020, contido do processo administrativo n° XXXXX e regido pela Lei
Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal n°4.595/2017 e subsidiariamente pela
Lei Federal n° 8.666/93, e se comprometem a observar as condições contidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE
MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA, UTILIZADA COMO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE xxxxxx, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição, e na Ata de Registro de Preço n° 000/2020.
1.2 Discriminação do objeto:

Fornecedor (Razão Social, CNPJ, endereço, contatos, representantes)
ITENS

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UND

QTD

VLR.UNIT

TOTAL

1.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrados entre as partes, na forma art 4°-I da Lei 13.979/2020.
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CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA
2.1. Este Contrato terá vigência até o dia 31/12/2020, a partir da data de assinatura, prorrogáveis nos termos
do art. 57, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
3.1 A CONTRATADA se obriga a:
Disponibilizar o produto descrito na Clausula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidos
no edital Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 008/2020, no local e tempo requeridos,
mediante requisições do preposto autorizado;
Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código
de Defesa do Consumidor;
As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que inicia ou venha a incidir sobre
contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
9) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato;
Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.
)) A Contratada deve possuir capacidade técnica para o fornecimento imediato dos produtos, assegurando a
devida formalidade e higiene..
I)

A contratada responderá por danos, dolosa ou culposo causada à contratante a seus servidores ou a
terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto do presente contrato, com exclusão da
Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal. O produto
será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento e solicitar a substituição dos
produtos com problemas.

m)

O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito à substituição desde que comprovada a pré-existência

de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da
estabilidade dentro do prazo de validade que comprometa a integridade do produto.
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A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas
relativas às especificações.
Após a assinatura do contrato a contratada deverá, através de seus prepostos, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, entrar em contato com a Diretoria de Arrecadação da SEFAZ para obter informações sobre as
disposições dos dados e demais informações técnicas que se fizerem necessárias para a perfeita execução do
fornecimento, objeto da presente licitação;
Quando da assinatura deste instrumento a CONTRATADA deverá especificar a conta
correnteatravés da qual serão efetuados os pagamentos devidos ressalvando que a instituição
financeira mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
PARÁGRAFO ÚNICO — Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 O CONTRATANTE se obriga a:
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do fornecimento;
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA;
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;
Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
Declarar os produtos efetivamente entregues.
Efetuar o pagamento devido pelo FORNECIMENTO, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contidas neste contrato;
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelos profissionais da CONTRATADA;
Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do exigido neste
contrato;
A entrega dos PRODUTOS deverá ocorrer de forma PARCELADA, sendo que todos os custos de frete,
seguros, encargos e outros, seja de total responsabilidade da empresa contratada, isentando totalmente a
Secretaria
Municipal destes encargos;
A distribuição dos produtos será de responsabilidade pela Secretaria Municipal de Saúde
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k) C6ai1tNTRATADA as ocorrências para que sejam adotadas medidas corretivas;
I) Indicar o grupo de trabalho responsável pela execução do contrato;

m)Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais da
CONTRATADA ou por seus prepostos.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O valor do presente contrato é de R$

) constante da proposta integrante da

-licitação Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon°008/2020, aceito pela CONTRATANTE,
:entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento objeto deste instrumento.
5.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

5.2.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensalmente, conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo
credor e mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ /conforme Decreto Municipal
n°4.914/2018 no prazo de até 05(cinco) dias, podendo em caso excepcional haver a antecipação do
pagamento devidamente fundamentado, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de
atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
5.2.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias á sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação dá fatura, devidamente
corrigida.
5.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste
de preço.
5.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da
autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado
em órgão de imprensa oficial.
5.4. As faturas deverão discriminar os produtos a que se referem, conforme os itens discriminados na
composição apresentada juntamente com a proposta da CONTRATADA, e somente serão pagos os
produtos efetivamente atestados.
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CLÁUSULASEXTA— REAJUSTE E ALTERACÕES
6.1

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das

propostas
6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial compatível exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.2

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993.

6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4

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.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLÁUSULA OITAVA — DO LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
8.10 endereço para entrega dos produtos será na sede da Secretaria Municipal de Saúde
8.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela secretaria solicitante

CLÁUSULA NONA - ALOCACÃO DE RECURSOS
9.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
Órgão:
Elemento de despesa:
Projeto Atividade:
CLÁUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimento";
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
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Fâ êsàíT k ação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou d
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita a
contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,
apenas, ao pagamento, dos produtos efetivamente entregues e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos
arts. 78 e 80 da lei n. 08.666/93, alterada pela lei n. ° 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS PENALIDADES
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:
11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3 Fraudar na execução do contrato;
11.1.4 Comportar-se de modo inidõneo;
11.1.5 Cometer fraude fiscal;
11.1.6 Não mantivera proposta.
11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1 Advertência por faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
11.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto;
11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Araci/BA, pelo prazo de até dois
anos;
11.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
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4.

m sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666»de

as ou

profissionais que

11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos
praticados.
11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999.
11.5 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.
11.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado. o pagamento da
multa devida.
11.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração realize o Distrato do Contrato.
11.8 A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas são
exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao
Prefeito.
11.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos á CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR, sob pena de multa.
11.10

O distrato do contrato, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade

competente do Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PUBLICAÇÃO
12.1 O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial até o quinto dia útil ao mês subseqüente
ao da assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO
13.1 As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Araci, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma para
uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
XXXX, XXX de XX de 2020.
CONTRATANTE

CONTRATADA
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preqaoaraciaqmail.com
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TESTEMUNHA 1:

CPF:

TESTEMUNHA 2:

CPF:

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E
CONTRATO

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 008/2020

Dados da empresa Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
Local e data

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pregaoaraci(d/qmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZIX2VVVVUOUUPXM4HCJFUYG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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DESPACHO DE 23 DE JULHO DE 2020
Adjudicação da Tomada de Preços na 4/2020 - PMSIRN
Objeto: Construção de uma Escola 4 Salas com Quadra • Projeto FNDE, na Comunidade
indigena Cartucho.
Tendo em vista o decurso de prazo recursal e as atribuições de conformidade
com o que dispõe o art. 43, inciso VI, e caput do art. 64, ambos da lei n° 8.666/93, e
considerando o teor do relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação CPI., ADJUDICO em favor da empresa: FERNANDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, inscrita no CNPJ n9 26.198.985/0001-03, como vencedora no presente certame com o
valor global de R$ 1.917.004,51 (um milhão, novecentos e dezessete mil, quatro reais, e
cinquenta e um centavos), o seguinte objeto da licitação: Construção de uma escola 4 salas
com quadra - projeto FNDE, na comunidade indígena cartucho.

ESTADO DA BANIA
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOU
EXTRATO DE CONTRATO Ne 162/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Na 034/2020. CONTRATADO: DIAS E MESQUITA L
25.025.368/0001-35. OBJETO: aquisição de totem com suporte para álcool em gel para
utilização nas repartições públicas do município de Campo Alegre de Lourdes-BA, como
forma de combater e reduzir a propagação do novo coronavfrus (COVID-19), promovendo
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. EXECUÇÃO: De 20.07.2020
À 20.10.2020 VALOR TOTAL: R$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta reais).
AMPARO LEGAL: Lei Na 8.566/93 e Lei 13.979/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AFtAILDO MENDES DO NASCIMENTO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ne 22/2020 - SRP

DESPACHO DE 23 DE JULHO DE 2020
Homologação do Tornada de Preços na 4/2020 - CPL/PMSIRN
0 Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, No Uso de Suas Atribuições
Legais e, Considerando A Realização do Tomada de Preços na 000/2020 - Cpl/Pmsirn, Que
Visa A Construção de Uma Escola 4 Salas Com Quadra • Projeto Elide, Na Comunidade
Indígena Cartucho; Considerando a deliberação da Comissão Permanente de Licitação do
Município no TOMADA DE PREÇOS N9 004/2020 - CPL/PMSIRN; CONSIDERANDO a
Inexistência de recurso pendente de julgamento; resolve: 1 • HOMOLOGAR em favor de
FERNANDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ na 26.198.985/0001-03,
com valor global de R$ 1.917.004,51 (um milhão, novecentos e dezessete mil, quatro reais,
e cinquenta e um centavos). II - HOMOLOGAR a decisão final da CPL referente ao
TOMADA DE PREÇOS N9 004/2020 - CPL/PMSIRN.

A Prefeitura Municipal de Acajutiba - BA, torna público que realizará o Pregão
Presencial Na 022-2020-SRP, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBABA, NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO [QUID19, pelo período de 6 meses. Data/hora/locai para recebimento e abertura das propostas
e documentos de habilitação: 05.08.2020 às 9:00 horas na Praça Aquinoel Borges, 54,
Centro - Acajutiba - BA. O Editai também poderá ser disponIbilizado na sede da Prefeitura
Municipal de Acajutiba, no setor de Licitações. Informações: mesmo endereço das 08 às
12horas.

ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO
Acajutiba - BA, 23 de julho de 2020.
RONALDO DOS 5. RIBEIRO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE 011 VENÇA
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
Espécie: Termo de Contrato na 016/2020/1'P.PMSPO, oriundo do Tomada de Preço na.
014/2020. Partes: Prefeitura Municipal De São Paulo De Olivença e 1, L. GALVÁO
GONÇALVES - EPP. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de
serviços de engenharia, visando a "Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Na
Pavimentação Com Drenagem Superficial, Calçada, Melo-Fio E Sarjeta, Relativo Ao
Convênio SICONV N,a 864337/2018/MD/CN, No MunicIplo De São Paulo De Olivença.
Fundamento legal: Lei Federal na. 8.666/93; Valor Global R$ 303.535,64 trezentos e
três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Dotação
Orçamentaria 020801 Secretaria Municipal De Obras E Transporte,
15.451.0081.1012.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação E/Ou Rec. De Ruas E
Avenidas, 4.4.90.51.026 Obras nasalações - Min. Defesa / Calha Norte 4.4.90.51.010
Obras instalações - Recursos Próprios. Prazo De Vigência: 60 (sessenta) dias, para fins
de adimplemento integral das obrigações de ambas as partes a contar de sua
assinatura, Prazo De Execução: 50 (trinta) dias, conforme previsto no Cronograma
Fisica-Financeiro, a contar da assinatura do contrato e do recebimento da ordem de
serviço. O presente documento foi publicado no placar oficiai de publicações da
Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, conforme tal Organica Vigente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
12a aditivo de contrato 335/14. Contratante: PMAD, Contratada: ABC Construção Civil
LTDA-ME, CNPJ 03.434.720/0001-53. Objeto: prorrogação por mais um período de 180 dias
(30/01/2020 a 28/07/1020), sem majoração de valor. Assinatura: 30/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ne 4/2020
Repetição
Dia 31/07/2020 às 9h.
Aquisição de Medicamentos, Material Hospitalar e Material Pensa. Edital:
www.aracatu.ba.gov.br ou na CPL, de 8:30 às 1715,
Aracatu-Ba, 20 de julho de 2020.
WESLEI PEIXOTO SANTOS
Pregoeiro

DESPACHO

•

O Prefeito Municipal De São Paulo De Oilvença, no uso de suas atribuições
legais. Considerando o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão Pública da Tomada
de Preço n9 014/2020, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação. Considerando
que o referido procedimento licitatário transcorreu de forma regular, em obediência à
legislação vigente, não sendo verificado nenhum vicio que pudesse macular a
regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares
estabelecidos no referido processo; Considerando que a referida empresa foi à única
participante do processo licitatário, tendo atendido a todas as exigências do Edital, no
que tange à habilitação e a proposta de preço; Considerando a inexistência de recursos
administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório; Considerando, ainda,
todos os documentos que constam acostados aos autos, os quais demonstram que
foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis Federais nas, 8.666/93;
Considerando, por fim, o Parecer Jurídico Conclusivo exarado pela Assessoria Jurídica
Interna desta Prefeitura, opinando pela homologação do resultado final da presente
Licitação. resolve: 1 - Adjudicar à empresa J. L. GALVÃO GONÇALVES - EPP, CNPJ:
10.679.901/0001-05, localizada à, Rua Gracillano Ramos 14139, Conjunto Nova
República - Japiim - CEP: 69.007.035 • Manaus/AM, Tomada de Preço n. 014/2020,
realizado pelo critério empreitada por preço global, no valor de R$ 303.535,64
(Trezentos E Três Mil, Quinhentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Quatro
Centavos). II - Homologar o resultado final do procedimento licitatérrio realizado através
da Tomada de Preço na 014/2010, tendo por objeto a Contrafação de pessoa jurídica
especializada na execução de serviços de engenharia, visando à Contratação De Pessoa
Jurídica Especializada Na Pavimentação Com Drenagem Superficial, Calçada, Meio-Fio E
Sarjeta, Relativo Ao Convênio SICONV N.O 864337/2018/MD/CN, No Município De São
Paulo De Olivença. III - Publique-5e o presente despacho na forma da Lei, para fins de
eficácia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Na 8/2020
O Município de Anel - BA, torna pública a realização da licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico para SRP Na 008/2020, objetivando o REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURA AQUIStÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA
UPA, UTILIZADA COMO CENTRO DE REFERENCIA DE PACIENTES COM A CCIVID-19 NESTE
MUNICIPIO. Recebimento da proposta e documentos de habilitação das 08:00hs do dia
28/07/2020 até as 12:00HS do dia 30/07/2020 e Inicio da sessão pública para abertura das
propostas de preço as 13:00min do dia 30/07/2020 e inicio da disputa de lance as
13:30min do dia 30/07/2020. O procedimento licitatório será realizado no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br - LICITAÇÃO na 825264. O Edital está disponível no sita
wwwaraci.ba.gov.br (Diário Oficiai), por e-mall pregaoaraci@gmall.com.
MARIA VERENA MATOS MOURA
Diretora de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP PC 28/2020
Aquisição de pneus, câmaras e correlatas para veículos e máquinas das
secretarias municipais do Município de Baixa Grande/8A, Dia 05/08/2020 às 09 h,
informações na Prefeitura Municipal, sala de licitações das 08 e 12 hs.

São Paulo de Olivença • AM, 17 de julho de 1020.
PAULO DE OLIVEIRA MAFRA
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 15/2020/CPL/SPO

PREGÃO PRESENCIAL SRP PO 29/2020
Eventual fornecimento de Oxigênio Medicinal através de Recarga de Cilindros
para servir à Secretaria de Saúde. Dia 05/08/2020 às 10 h. Informações na Prefeitura
Municipal, sala de licitações das 08 e 12 hs. Baixa Grande-Ba, 23/07/2020.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura MuniUpal de São
Paulo de Olivença torna público a quem Interessar que realizará os seguintes
procedimentos licitatorios, de acordo com as especificações constantes no projeto
básico e seus anexos. TOMADA DE PREÇO Na 015/2020/CPL/SPO OBJETO: Reforma de
escolas em comunidades da zona Rural do Município de São Paulo de Olivença/AM
/AM. DATA/HORÁRIO: 10 de Agosto de 2020, às 10h0Omin;
TOMADA DE PREÇOS Ne 16/1020/CPWSPO
OBJETO: Construção de escola com 02 salas de aula na comunidade Vila independente
-Zona Rural do Município de São Paulo de Olivença/AM /AM. DATA/HORÁRIO: 10 de
Agosto de 2020, às 14h0Omin; Todos os procedimentos licitatórios ocorrerão na CPL,
situada na Rua Vasco Vasques, na 110 - Parque Dez, Manaus-AM. O edital e seus
anexos estarão à disposição dos Interessados no Setor de Tributos (UME), no
endereçar Rua Getúlio Vargas, ne 1414, Centro - São Paulo de Olivença/AM, nos dias
úteis, das 08:00 às 14:00 horas. Mediante o pagamento da reprodução dos respectivos
documentos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais).
São Paulo de Olivença-AM, 23 de julho de 2020.
JARISON MÁRIO JACAUNA DE SOUZA
Presidente da CPL
documento pede ter perfficedp endereço ~dito
:1,NWAY In.gmbrlautentleldarle.html. pelo Man 0530102002400155

MURILO TADEU DA SILVA LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Ne 1/2020
A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, torna público que será realizada a
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Ne 001/2020, que ocorrerá no dia 10 de
agosto de 2020 às 8:30 heras, na sede da Prefeitura. Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica especializada, objetivando o recapeamento asfáltico com Pré-misturado (PMF) em
ruas e avenidas do município de Barra do Choça-Bahla, conforme as especificações e
condições constantes no Instrumento convocatório e seus anexos. Informações: Cintia
Alves da Silva Araújo, pregoeira, licitacao@barradochoca.begov.br Fone: 77) 3436-3000 ramal: 207.
ADIODATO JOSÉ DE ARAÚJO
Prefeito
Documnto usinado diapeitneete cenforme Me na 2.2C(LP de 24rosnoot
que Institui a lpfraeptruture de Chave, Pilblice• Brasileira • icrenri.
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Pregão Eletrônico n° 008/2020 - P

URA MUNICIPAL DE ARACI BA

2 mensagens
Marques, Amanda (GE Healthcare) <amanda.marques@ge.com>
Para: "pregaoaraci@gmail.com" <pregaoaraci@gmail.com>

28 de julho de 2020 18:58

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI / BA
A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, n° 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12° andar,
São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.° 00.029.372/0001-40, interessada em participar da
PREGA() ELETRÔNICO N° 008/2020, vem através dessa solicitar os seguintes esclarecimentos:

•

DAS RAZÕES DO ESCLARECIMENTO/SUGESTÃO

Analisando as exigências do Edital, conforme consta na descrição dos equipamentos e para efeito de participação do certame,
percebe-se que são exigidos alguns requisitos que podem frustrar o caráter competitivo do processo. Assim, apresenta-se a
seguir argumentos que contribuem para alteração destas características e, ao final, sugestão de modificação do descritivo para
o ITEM 01— MONITOR MULTIPARÂMETROS.

SOBRE O NÚMERO DE CURVAS SIMULTÂNEAS:
O edital solicita:
"EXIBICAO SIMULTANEA DE NO MIN. 8 CURVAS DE DIFERENTES PARÂMETROS NA TELA" (grifo
nosso)

e

Entende-se que solicitar mais de 6 curvas simultâneas em tela de 10" pode ocasionar uma tela com interface
poluída, que pode dificultar a análise correta dos dados monitorados, inclusive colocando em risco o paciente.
Diversos monitores presentes no mercado possuem capacidade de monitorar, por exemplo, 6 curvas e oferecem
a possibilidade de que o operador configure as curvas a serem mostradas, ou escolha, além das curvas, a
exibição de sobreposições e de painéis de funções. Isso gera uma monitoração eficiente e completa dos dados do
paciente. Além disso, exigir um número tão elevado de curvas simultâneas acaba por reduzir a competitividade no
processo, o que não é vantajoso para o erário.

Tendo em consideração todos os fatores acima citados, questionamos: serão aceitos equipamentos com exibição
simultânea de no mínimo 6 curvas de diferentes parâmetros na tela?

SOBRE A DETECÇÃO DE ARRITMIAS:
O edital solicita:
"POSSIBILIDADE DE ARRITMIA AVANCADA COM DETECCAO DAS SEGUINTES
ARRITMIAS:BATIMENTOS VENTRICULARES,RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO,DUPLA DE
BATIMENTO VENTRICULAR" (grifo nosso)

Entende-se que um monitor multiparâmetros tem por função uma detecção mais básica das arritmias, tais como:
taquicardias, bradicardias, fibrilações e arritmias ventriculares. Isso porque, para diagnósticos mais aprofundados
e tratamentos são indicados outros métodos e aparelhos (Eletrocardiograma, Holter, Testes Ergométricos,
Ecocardiogramas, Cateterismo Cardíaco, Estudo fisiológicos, entre outros).

Para o bom andamento do processo e para que outras empresas possam atender à necessidade deste órgão,
questionamos: equipamentos capazes de monitorar mais de 16 tipos de arritmias incluindo alarmes ventriculares
(taqui V>2, R-sobre-T, Bradi V, Couplet, Bigeminia, Ventr. Acelerada, Trigeminia, ESVs multifocais), alarmes atriais
(Fib A, Pausa, taqui SV), ESVs frequentes, CSVs frequentes, entre outros, serão aceitos neste certame?

SOBRE A FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO:
O descritivo solicita:
"PULSO ENTRE 20-300 BPM" (grifo nosso)

•

sabido que através do parâmetro de Sp02 é realizar a leitura de Frequência de Pulso, e que através da
Frequência de Pulso permite identificar arritmias e distúrbios da pulsação do coração. Sobre a solicitação de limite
de faixa de parâmetro de Frequência de Pulso, devemos alertar a esta douta comissão que manter limites de
faixa solicitado poderá colocar em risco os pacientes monitorados. Tendo em vista, questionamos: serão aceitos
equipamentos com medição de pulso entre 20-250 bpm?

Sendo assim deixamos formalizados nossos questionamentos e solicitamos esclarecimento dos itens em
questão.

Amuada Barbieri Marques
GE Healtheare - Governo
T55 11 3067-8116 / F 55 11 3067-8152
E-mail: amanda.marques@ge.com
Sito: www,gehealthcare.com
Av. Magalhães de Castro, 4.800 - 12° andar

•

São Paulo, SP, 05502-001, Brasil

PREFEITURA MUNICIPA DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO N°001
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 00812020

Nos foi apresentado um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2020, conforme segue abaixo, o qual foi apresentado a secretaria
requisitante, sendo respondido abaixo:
DO PEDIDO:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACI
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO N2 008/2020
A empresa xxxxx, vem atraves dessa solicitar esclarecimento:
DO PRAZO DE ENTREGA:
O edital solicita: 05 (cinco) dias.
(sessenta) dias, contado a partir do recebimento da nota de empenho
ou instrumento hábil, diante desta situação de Pandemia do COVID
19. Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra
factível de cumprimento. Conforme se denota do descritivo técnico do
Equipamento, este contém diversas peculiariedades. Por conta disto,
as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além
de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim,
pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil que
alguma empresa consiga viabilizar a entrega de todos equipamento no
prazo de 05 dias contados do pedido. Vislumbrando um aspecto
prático mais realista, gostaríamos que o prazo de entrega do edital
fosse alterado para 90 (noventa) dias.
DA SUBCONTRATAÇÃO:
Questionamento: Assistência técnica prestada por representante
autorizado é considerada como subcontratação?

DA RESPOSTA:
Após questionamento apresentado a Secretaria Municipal de Saúde, a mesma respondeu que a referida
aquisição é de extrema urgência, para garantir o tratamento dos pacientes internados na UPA com COVID19, logo a entrega dos equipamentos deverá se dar de forma parcelada porem imediata, para evitar o
agravamento dos pacientes internados.

o
O edital no Rem 11.3 prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do produto, desdk
devidamente justificado e aprovado pela administração, assim como no item 13.1 do edital e no item iír.
do Termo de Referência o prazo de entrega é de 10 (dez) dias úteis e não 05 (cinco) dias como citad.à
pela empresa, sendo que este prazo está previsto na minuta da ata todavia o prazo a ser seguido será o
previsto no edital e no termo de referência. Sendo assim mantido o prazo prescrito no edital de 10 dias

Quanto ao questionamento sobre a assistência técnica a mesma não será considerada subcontratação aja
visto que está será acionada apenas em caso de defeito do produto, quando será acionado a garantia do
mesmo, não tendo o município custos adicionais em caso de utilização da garantia.

Ficam mantida as condições exigidas no edital.
Araci — BA, 28 de Julho de 2020

Clei lane Ferreira de Lima
Pregoeiro Oficial

•

PREFEITUK4 MUNICIPAL DE A R4 CI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.291.55510001-04; Email: saude.aradayaboo.corn.br

Em Araci, 30 de julho de 2020
Ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Araci
Sr" Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACI — CNP,' 09.291.555/0001-04
Referente: Pregão Eletrônico n° 008/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI BA

PARECER TÉCNICO
Objeto: Monitor multiparâmetro
Tipo: Avaliação de proposta sobre especificação de equipamento
Situação: favorável
Data: 30 de julho de 2020

Diante da apresentação da Proposta da empresa CIRURGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ 07.626.776-60, considerando o objetivo
da utilização do equipamento, com base na descrição e detalhamento das especificações
técnicas apresentadas foi constatado após análise técnica da equipe de saúde que há
coerência e compatibilidade com os parâmetros essenciais necessários, bem como a
necessidade de funcionamento e operabilidade do objetivo pleiteado.

Compreende-se por tanto que há concordância com as referidas normas descritas no
edital para aquisição do MONITOR MULTIPARÂMETRO.
Não foram observadas na proposta da empresa em questão distorções significavas que
jusficassem uma objeção à aprovação, e sim a aceitação para aquisição no momento
oportuno para atendimento aos usuários que necessitam.

Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente técnico, restrito às necessidades
para utilização do equipamento as especificações técnicas e valores apresentados na
proposta analisada nada têm a opor quanto à aprovação.
Vaneide F mo O eira- CRF 4462/Ba
Asses ora de planejamento

•

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE ARACI - SECRETARIA DE ADMINISTRAC
DESENVOLVIMENTO - (BA)
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE ARACI / N° Processo: 834-2020)
às 13:37:19 horas do dia 30/07/2020 no endereço CA DA CONCEICAO-S N, bairro
ARACI, da cidade de ARACI - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CLEIDIANE
FERREIRA LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para
realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 834-2020 2020/008/2020PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO
DE MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA, UTILIZADA
COMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE
MUNICIPIO.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

29/07/2020 15:06:47:843 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

R$ 100.000,00

29/07/2020 16:38:06:059 IALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

R$ 79.600,00

29/07/2020 15:39:43:087 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI

R$ 64.000,00

29/07/2020 17:38:43:088 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

R$ 84.000,00

Após a etapa de lances„ foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19
Data-Hora

Fornecedor

Lance

30/07/2020 14:01:28:168 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI

R$ 41.720,00

30/07/2020 14:00:39:473 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

R$ 50.000.00

30/07/2020 14:00:39:883 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

R$ 51.000,00

30/07/2020 13:40:34:683 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

R$ 82.000,00

Encerrada a etapa dá lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a hàbilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no m
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 30/07/2020, às 14:07:27 horas, no lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19 - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
px10aop00002_multisalas-02. No dia 03/08/2020, às 15:03:10 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 03/08/2020, às 15:03:10 horas, no lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19 - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA A EMPRESA CIRURGICA
SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI DECLARADA VENCEDORA POR

1111

ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E APRESENTAR PREÇO ABAIXO DO
ESTIMADO PELO MUNICIPIO. No dia 03/08/2020, às 15:16:25 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 03/08/2020, às 15:16:25 horas, no lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19 - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: DIANTE DA RECURSA EM
APRESENTAR RECURSO PELOS DEMAIS LICITANTES, FICA O OBJETO DA
PRESENTE LICITAÇÃO ADJUDICADO A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA.
No dia 03/08/2020, às 15:16:25 horas, no lote (1) - MONITOR MULTIPARAMETROS
PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19 - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI com o valor R$ 41.720,00.
No dia 11/08/2020, às 11:41:24 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO
CARVALHO DA SILVA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
CLEIDIANE FERREIRA LIMA
Pregoeiro da disputa
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Autoridade Competente
16/09/2020
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DANILO DA SILVA REIS
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

16/09/2020
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PREGÃO
ELETRÔNICO SRP
008/2020

TELAS DO SISTEMA
LICITACOES-E.COM.BR

MUNICIPIO DE ARACI
DOR; Ev91 SECRETARIA DE ADMINISTRADA° E DESENVOLVIMENTO • Fl
1209171541 CLEIDIANE FERREIRA LIMA
pregoeiro - Fim n3presentso5o: 26.103/2021
Pesquisa avançada

Sala de disputa

°Mata 29/03/2021
Atendimento / SAC BEI I Ouvidoria

Suas licitações

Banco de Preços

Nuda

Sair

MUNICIPIO DE

Licitações
Licitação [n° 826264]

EM
Consultar ata

Cliente

MUNICIPIO DE ARACI / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

Pregoeiro

CLEIDIANE FERREIRA LIMA

Resumo da licitação

Consultar lotes
Gerenclar ata registro preço

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETROS P

Listar alterações

UTILIZADA COMO CENTRO DE REFERENCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE MUN Listar anexos propostas
Listar documentos

Edital

008/2020PE

Processo

834-2020

Modalidade/tipo

Pregão

llpo

Menor pra

Participação do fornecedor

Ampla

Prezo para impugnação ata

2 dia(s)

Situação da licitação

Homologada er

Data de publicação

24/07/2020

Inicio acolhimento de propostas

28/07/2020-08:00

Limite acolhimento de propostas

30/07/2020-13:00

Abertura das propostas

30/07/2020-13:00

Data e a hora da disputa

30/07/2020-13:30

Idioma da licitação

Português

Moeda da licitação

(R$) Real

Abrangência da disputa

Nacional

Moeda da proposta

Moeda da licitação

Forma de condução

Eletrônico

Equalização ICMS

Não

Tipo de encerramento da disputa

Randbmico

Listar mensagens

•

....Onde() dí tOrnsil
Sn; 00- 0803 720 0122

•

1 ctrMroa - 0003 U0 8t573. 1 C>c,fEr,enip.5. InOt.yrt..frala - (Itgc 720 0088 1 Somuronco
pdleop00005 eop-07, 2020-07-10 15.40, Moo Soo 07094224 MT 2020

1 Orla

o

MUNICIPIO DE ARACI
COR' PIN/SECRETARIA DE ADMINISTRADA0 E r
N09171941 CLEIDLANE FERREIRA LIMA
pregoe:Iro . Fim representemeo: 26/0312021
Sala de disputa

VOLVI . BeTO Fim contrato: 26103/2021
Atendimento / sAc BB I OuvidOda

Pesquisa avançada

Suas licitações

Banco de Preços

Ajuda I Sair

MUNICIPIO DE ARA

Licitações
Licitação [n° 826264] El

[ Opções

Cliente

MUNICIPIO DE ARACI / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO CO

Pregoeiro

CLEIDIANE FERREIRA LIMA

Resumo da licitação

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA,
UTILIZADA COMO CENTRO DE REFERENCIA DE PACIENTES COM A COVID-19 NESTE MUNICIPIO

Edital

00012020PE

Processo

834-2020

Modalidade/tipo

Pregão

Tipo

Menor preço

Participação do fornecedor

Ampla

Prazo para impugnação ate

2 dia(s)

Situação da licitação

'Homologada e

Data de publicação

24/07/2020

Inicio acolhimento de propostas

28/07/2020-08:00
.. ....

Limite acolhimento de propostas

30/07/2020-13:00

Abertura das propostas

30/07/2020-13:00

Data e a hora da disputa

30/07/2020-13:30

Idioma da licitação

Português

Moeda da licitação

(RE) Real

Abrangência da disputa

Nacional

Moeda da proposta

Moeda da licitação

Forma de condução

Eletrônico

Equalização ICMS

Não

Tipo de encerramento da disputa

Rendómico

Lote [n° 1]
Opções
Resumo do lote

MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UPA - COVID-19

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ttliEMG1
Tipo de disputa

Decreto N° 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção

Todas as propostas

Situação do lote

Adjudicado e)

Data e o horário

03/0812020-15:18:25:583

Tempo mlnimo lances Intermediários

5 segundo(s)

Tempo mlnimo cobrir melhor oferte

5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública

15 minutos

Tempo aleatório de disputa

0 - 10 minutos

Intervalo minimo diferença de valores

RE 100,00

Valor ~Imo cobrir melhor oferta

RE 100,00

Valor estimado do lote

588 105.340,10

CNPJ

:07.1328.778/0001450
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Fornecedor vencedor
Telefone

(41) 33541001

Nome contato

MARISTELA BELOTTO PELOZZO

Arrematado

RI 41.720,00

Mouco rio EmI
DAC EB. 0900 721 07 32

Oucdorio 0900 720 0079 1
Mili.p000OSndl. 902007-1015:45. Mor Soror 59420' 501

1.50

Licitação [n° 826264]
Tipo
PUBLICAÇÃO DA ATA DA LICITAÇÃO

•

Data e Hora

. 11/08/2020

Executante

Motivo
CLEIDIANE FERREIRA LIMA

8511:39:40
ti

INFORMAÇÃO INDISPOWEL

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

03/08/2020 M15:17:41

EDITAL DA LICITAÇÃO

31/07/2020 M08:40:18

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

30/07/2020 M13:32:09

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

29/07/2020 8516:49:00

EDITAL DA LICITAÇÃO

29/07/2020 as16:45:07

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

28/07/2020 8512:53:29

EDITAL DA LICITAÇÃO

28/07/2020 8512:51:27

DANILO DA SILVA REIS

DANILO DA SILVA REIS
INFORMAÇÃO INDISPON0VEL
til

INFORMAÇÃO INDISPON'VEL
DANILO DA SILVA REIS

tI

INFORMAÇÃO INDISPON'VEL

PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO

24/07/2020 8512:24:21

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO

EDITAL DA LICITAÇÃO

23/07/2020 8520:07:11

DANILO DA SILVA REIS

EDITAL DA LICITAÇÃO

23/07/2020 8511:58:17

RESUMO DO EDITAL DA LICITAÇÃO

23/07/2020 M11:48:36

Mostrando de 1 alia 12 de 12 registros

•

-

DANILO DA SILVA REIS
tI

DANILO DA SILVA REIS

Licitação [n° 826264]
Lista de fornecedores
Fornecedor
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

•

•

Ação
download

Licitação [n° 8262641
Lista de documentos
Nome do arquivo

Data de publicação
23/07/2020 as 11:58:16

PE008_EDITAL_PARTE1.PDF

23/07/2020 às 20:07:10

PE008_EDITAL_PARTE2.PDF

28/07/2020 as 12:51:27

ESCLARECIMENT0_12E008.PDF

29/07/2020 as 18:45:07

ESCLARECIMENT0_02_PE008PDF

31/07/2020 as 08:40:18

PARECER_CIRURGICA_S_F.PDF

Mostrando de 1 alô 5 de 5 registros

Dovmload

. .

•

•

Licitação [n° 826264]
Lista de mensagens
Data e Hora

Texto
„ . .
03/08/2020 M 15:17:41 DIANTE DA RECURSA EM APRESENTAR RECURSO PELOS DEMAIS LICITANTES, FICA O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÁO ADJUDICADO A
EMPRESA CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELIDECLARADA VENCEDORA NO VALOR DE R$ 41.720,00
30/07/2020 as 13:32:09 Boa Tardell Prezados LleJteMes, Irei Iniciar a fase de disputa.
29/07/2020 ás 16:49:00 PREZADOS LICITANTES FOI APRESENTADO OUTRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO HOJE (29)072020). O MESMO FOI EXAMINHADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE A AREA TÉCNICA SE POSICIONASSE, VISANDO AMPLIAR A COMPETIÇÃO E O NUMERO DE
LICITANTES, A MESMA ACOLHEU OS QUESTIONAMENTOS, SENDO RETIFICADA A DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONFORME
ESCURECIMENTO Ne 002 INSERIDO NA ABA LISTAR DOCUMENTOS. SENDO MANTIDA A DATA DA LICITAÇÁO TENDO EM VISTA A
URGÊNCIA EM SE CONTRATAR O OBJETO E GARANTIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NA UPA COM A COVID-19
28/07/2020 Ets 12:53:29 PREZADOS LICITANTES, FOI APRESENTADO UMA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, O MESMO FOI RESPONDIDO E O ARQUIVO ENCONTRASE NA ABA "listar documentos" JUNTO COMO EDITAL. SENDO MANTIDA AS EXIGÊNCIAS E PRAZOS DE ENTREGA (10 DIAS UTEIS)
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

•

•

Licitação [n° 826264] e Lote [n° 1]
Lista de Itens
item

DesittiCao
.
1 MONITOR MULTIPARÁMETROS monitor de paremetros
fisiologicos - para monitor multiparametro
(spo2/pnUecgirespnemp),equipamento para beira de
leitostransporlavel,corn bateria,compatNal com qualquer
tamanho,peso e Idade de paciente.operacao abales por
bata0 rotathro,exiblcao slmuttanea de na mln. 8 curvas de
diferentes parametros na tela,sistema de alarmes com no
min. 3 prloridades,armazenamento de pelo menos 24h de
tendendos graficas,possIbilidade de sofiveare e calculas
hemodinamicos,software para analise do segmento st em 3
dedvecoes e deteccao de arritmias avancedes,tele em lcd
a cores, dimensao diagonal minima de 10 polegadas, com
resolucao de 640 x 480 pIxels,medIndo pressa° pressa°
neo InvesNa: pararnetros edidos:pressao &ataca,
dlestolica e media, rnetodo de medida oscllometrIco,
neonatos a alunos, faixa de medida: 1 a 120 minutos,
menuel ou continuo,pressao invise: devem ser capaz de
medir e mostrar simultaneamente valores atuais para ate 4
pressoes Invasivas.
Mostrando de I até 1 de 1 registros

•

e

Quantidade

Mercadoria
•
4 BENS DE CONSUMO » MATERIAIS » HOSPITALARES" MO
MULTIPARAMETRO

Licitação [n° 826264] e Lote [n° 1]
Responsável
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Pregoeiro
CLEIDIANE FERREIRA LIMA
Apoio
DANILO DA SILVA REIS

Lista de fornecedores
Segmento

Participante

Situação

Lance

Data/Hora lance

0E*

Arrematante

R$ 41.720,00

30/07/2020 14:01:28:168

2 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

OE'

Classificado

R$ 50.000,00

30/07/2020 14:00:39:473

3 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

ME*

Classificada

R$ 51.000,00

30/07/2020 14:00:39:883

4 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

0E*

Classificado

R$ 82.000,00

30/07/2020 13:40:34:683

1 CIRURGICA SA0 FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

•

Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: 0E-Outras Empresas 1 ME-Micro Empresa 1 COOP-Cooperativa 1 ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Mensagem

Participante
Começou a disputa da lote.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

A melhor proposta foi de R$64.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

Em atendimento do Acórdão do TCU n°1218/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

O tempo minimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu Último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

O tempo minimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo( s).

30/07/2020 1327:19:841

SISTEMA

O valor minimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu Uma lance devera ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

30/07/2020 13:37:19:841

SISTEMA

O valor minimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

30/07/202013:37:19:641

SISTEMA

No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/07/2020 13:39:30:553

PREGOEIRO

Senhores licitantes, boa tardei apresente os melhores lances

30/07/2020 13:43:04:469

PREGOEIRO

Prosados Licitante apresentem a melhor oferta.

30/07/2020 13:50:19:841

SISTEMA

Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/07/2020 13:50:19:841

SISTEMA

Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

30/07/2020 13:52:19:841

SISTEMA

Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

30/07/2020 13:52:19:841

SISTEMA

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$53.000,00.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 53
segundos.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores á melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

Na ausência de, no minimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

Encerrados o prazo o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosIdade.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o enterramento deste
prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

O fornecedor, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e
fechado em ate cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

O fornecedor, J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, esta convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

O fornecedor, CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, está convocado para ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/07/2020 13:59:12:841

SISTEMA

O melhor valor oferecido foi de R$53.000,00.

30/07/2020 14:04:12:841

SISTEMA

Encerrado a prazo para envio de lance final e fechado.

30/07/202014:04:12:841

SISTEMA

Não ha fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

Data e hora do registro

Mensagem

Participante

30/07/2020 14:04:12:841

A menor proposta foi dada por CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI no valor de
R$41.720,00.

SISTEMA

30/07/2020 14:04:12:841

SISTEMA

A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/07/2020 14:07:22:303

PREGOEIRO

Disputé encerrada o ph3ç6 ficou abaixo do estimado do Municiai°. Fica classificado em primeiro lugar a
empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, com valor de R$41.72000..

30/07/2020 14:07:27:011

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

30/07/2020 14:46:26:027

PREGOEIRO

Prezado licitante, com base no item 8.1 do edital fica aberto o prazo de 24 horas para que a empresa
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, lance a proposta final via sistema.

30/07/2020 14:57:45:502

PREGOEIRO

Prezado Licitante, assim que secretaria apresentar parecer sobre a aceitabllidade da marca ofertado sere
divulgado o resultado aqui na sistema.

31/07/2020 12:03:59:818

CIRURGICA SAO FELIPE
PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI

Favor acusar o recebimento da proposta ajustada. ~lendo!

31/07/2020 14:32:57:947

PREGOEIRO

A empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, apresentou a documentação
em conformidade com o edital, sendo assim fica a mesma declarada habilitada assim como aprovada na
proposta apresentada com base no parecer técnico da secreta dSztüzle

31/07/2020 14:35:15:260

PREGOEIRO

Fica marcado para ao dia 03/08/2020 as 15h00mIn o momento para declarar vencedor e quando será
aberto o prazo previsto no edital para interposição de recurso.

03/08/2020 15:03:25:247

PREGOEIRO

FICA A EMPRESA CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI DECLARADA
VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL E APRESENTAR PREÇO ABAIXO DO
ESTIMADO PELO MUNICIPIO

03/08/202015:03:58:884

PREGOEIRO

CONFORME PREVISA0 CONSTANTE DO EDITAL FICA ABERTO PRAZO DE 10 MINUTOS PARA QUE
AS DEMAIS EMPRESAS MANIFESTEM A INTENÇAO DE INTERPOR RECURSO VIA SISTEMA

Mostrando de 1 até 40 de 40 registros !
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso 1 chat 1 outras

Lista de lances
Data/Hora lance

•

1

_

Lance

Nome do fornecedor

R$ 100,000,00 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1

29/07/2020 15:06:47:843

2

29/07/2020 15:39:43:087

—

R$ 64.000,00 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

3

29/07/2020 16:38:06:059

—

R$ 79.600,00 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

4

29/07/2020 17:38:43:088

—

R$ 84.000,00 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. ME

5

30/07/2020 13:38:36:822

—

R3 60000,00 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

6

30/07/2020 13:4034:6133

—

R$ 82.000,00 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

7

30/07/2020 13:41:55:183

—

R$ 59.500,00 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

13

30/07/2020 13:42:49:999

—

R$ 56.000,00 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

9

30/07/2020 13:48:46:885

—

R$ 56.500,00 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

10

30/07/2020 13:49:48:434

R$ 53.000,00 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

11

30/07/202013:5109:539

R$ 56.400,00 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

12

30/07/2020 14:00:39:473

R$ 50.000,00 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

13

30/07/2020 14:00:39:883

R$ 51.000,00 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

14

30/07/2020 14:01:28:168

R$ 41.720,00 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Mostrando dei até 14 de 14 registros
Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados Irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da Ildtação. Quando a informação exibida for "—" o registro do lance esta em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
30/0712020 14:07:27311 - Arrematado

Data/Hora

03/08/2020 15:03:10:145 - Declarado vencedor

! Date/Hora
Data/Hora

03/08/2020 15:16:25:583 - Adjudicado

Fornecedor

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA !SAUDE EIRELI

Contratado

_

R$ 41.720,00
,,,,,

Licitação [n° 826264] e Lote [n° 1]
CIRURGICA SA0 FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Valor

R$ 64.000,00

Segmento

Outras Empresas

Data e hora do registro

29/07/2020 15:39:43:087

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

MARISTELA BELOTrO PELOZZO

Telefone

+55(41)33541001 .

Descrição/Observações
(conforme instrumento

DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. LOTE 01 ITEM 01: MONITOR MULTIPARÁMETROS monitor de parametros fisiologicos - para monitor multiparametro (spo2/pniMcg/resphemp)aquipamento para beira de

convocatório)

leito,transportavel,com bateda,compativel com qualquer tamanho,peso e idade de paciente.operacao simples por botao
rotatNo,exibicao simuhanea de no min. 8 curvas de diferentes parametros na tela,sisteme de alarmes com no min. 3
prioridades,armazenamento de pelo menos 24h de tendencias graticas,possibilidade de software e calcuios
hemodinamicos,software para analise do segmento st em 3 derivacoes e deteccao de arritmias avancadas,tela em icd a
cores, dimensao diagonal minima de 10 polegadas, com resolucao de 640 x 480 pixels,medindo pressao pressao nao
invasiva: parametros edidos:pressao sidolica, dlastolica e media, melado de medida oscilometdco, neonatos a adultos, faixa
de medida: 1 a 120 minutos, manual ou continuo,pressao invisa: devera ser capaz de medir e mostrar simultaneamente
valores atuais para ate 4 pressoes invasNas, deve ser obrigatorio nomear cada uma das ondas de pressao, no minimo 10
nomes devem estar disponivais, tais como: arterial, pvc, pa, pae,02 canais independentes, faixa de medica° ~Ima da
temperatura 15 a 45 com precisao de 0,1.,ecg com opcao para 3,7,8 ou 12 dedvacoes(1,1161,avl,avravr e v1 a v6),(aWa de
medida entre 20 e 300 bpm,alamies limites maxlmos e minimos seiecionaveis pelo usuario,detaccao de marca passo
derivacoes 1,11 ou Recomponha um cabo de eco de 5 vias.analise de anttrnisis basica: assistolia, taquicardia e fibrilacao
ventdcviar e possibilidade de arritmia avancada com dateccao das seguintes anitmles:batimentos ventriculares,ritmo
idioventdcular acelerado,dupla de batimento ventriculan,apresentando oximetria oximetrie de pulso: visualizacao da curva de
saturacao arterial de o2 e frequencia de pulso vistas pelo monitor, faixa de medida entre 1-100%, pulso entre 20-300 bpm,
preUseo spo2 entre 70 e 100%. deve acompanhar um cabo extensor e um sensor de spo2 aduho/pediatrIco,para ecg
apresentar o sinal eletrocardiografico bigeminismo.,alarmes para alarmes brilhes maximos e ~Imos de spo2 e
pulso.,protecao contra descarga de desfibrilador e interferencia de bisturi eletdco,com interface para possibilidade de
conexao a uma rede hospitalar tcp/ip, posei bilidade de Naco° a um monitor externo vga ou svga, possibilidade de upgrades
de sofNeare sem troca de componentes interno s. possibilidade de conexa() a impressora laser. ter a capacidade de simular
sinais vitais para utilizacao durante treinamento de usuarios. devera ser capaz de monitorar pacientes neonatos, pediatricos
e adultos sem requisitar adicao de software,alimentacao eletrica bivolt 100-240v 50/60hz, bateria Intenta recarregaveLdeve
acompanhar um manguito de pai tamanho adulto normal e um mangueira de pni, cabo de ecg(com extensor, se necessaria)
'de 05 vias no minimo, sensor de temperatura utilizavel, no min Imo dois cabos para pressao Invasiva.,InUM: instalacao e
Ireinemedo, garantia de 12 meses a partir da data de ins4alacao, para pecas e servicos. manuais de operacao e tecnico,
'registro na anvIsa, e certificado de boas praticas de fabricacao. e certificado de conformidade com nbr leo 60601.1 MARCA:
CREATIVE MODELO: K-12 FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY REGISTRO ANVISA: 80901110026 DEMAIS
EXIGÊNCIAS CONFORME EDITAL

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
Valor

R$ 79.600,00

Segmento

Outras Empresas

Data e hora do registro

29/07/202016:38:06:059

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

LEDIANE ALVES PINHEIRO

Telefone

.40(31)38816388

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Monitor Muttiparamétrico O VITA 500e Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370013 0 Vrta
500e é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e caradedsticas especialmente
otimizadas para atendimento ambulatorial e emergenclal, permitem monitoramento durante o transporte externo ou Interno e
aplicável inclusive em procedimentos de ata complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. ECG 3/5 Vias
Respiração 5p02 Temperatura Pressão Não invasiva (PNI) Pressão invasiva (PI) Acessórios Básicos: 01 (um) Cabo ECG 5
'vias reutilizável 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável 01 (um) Sensor Sp02 adulto/pediátrico
reutlIDAvel 01 (um) Cabo extensor 01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m
reutilizável 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +7) padrão ABNT 01 (uma) Bateria Mtema Remi-nave! Lithiurn-lon 02 (dois)
'Cabo pressão invasiva 01 (um) Kit transdutor de pressão PI descartável 01 (um) Manual do Usuário em Português

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
Valor

R$ 84.000,00

Segmento

Microempresa

Data e hora do registro

29/07/2020 17:38:43:088

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

MARIA INES NUNES PEREIRA

Telefone

+0(43)32531380

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MARCA:GENERAL MEDITECH MODELO:03G MONITOR MULTIPARAMETROS - monitor de parametros fisiologicos - para
monitor multiparemetro (spa/pni/ecg/respitemp).equipamento para beira de leito,transportavel,com bateria,compativel com
qualquer tamanho,peso e idade de pacieMe.operacao simples par botao rotatWo,exibicao simultanea de no min. 8 curvas de
dtferentes parametros na tela,sistema de alarmes com no min. 3 prioridades,armazenamento de pelo menos 24h de
tendendas graticas,possibilidade de software e calculos hemodinamicos,software para analise do segmento atem 3
derlvacoes e deteccao de arritmias avancadas,tela em lcd a cores, dimensao diagonal minima de 10 polegadas, com
resolucao de 640 x 480 pixels,medindo pressao pressao nao invasiva: parametros edidos:pressao sistolica, diastolica e
media, matado de medida oscilometrico, neonatos a adultos, faixa de medida: 1 a 120 minutos, manual ou continuo,pressao
invisa: devera ser capaz de medir e mostrar simultaneamente valores atuais para ate 4 pressoes invasivas, deve ser
abnodado nomear cada uma das ondas de pressao, no min imo 10 nomes devem estar disponiveis, tais como: arterial, pvc,
pa, pae,02 canais independentes, faixa de medica° minima da temperatura 15 a 45 com precisao de 0,1 .,ecg com opcao
para 3,7,8 ou 12 dedvacoes(1,11,1ilavlevf,avr e v1 a v6),faixa de medida entre 20 e 300 bpm,alannes limites maxlmos e
minimos selecionavels pelo usuario,deteccao de marca passo dertvacoes 1,1i ou ill,.acompanha um cabo de ecg de 5
das.analise de arritmias basica: assistolia, taquicardla e fibrilacao ventdcular e possibilidade de arritmia avancada com
deteccao das seguintes anitmlas:batimentos ventriculares,rttmo idioventricular acelerado,dupla de batimento
ventdculan,apresentando oximetria oximetria de pulso: visualizacao da curva de saturacao arterial de o2 e freguenda de
pulso vistas pelo monitor, faixa de medida entre 1-100%, pulso entre 20-300 bpm, precisa° spo2 entre 70 e 100%. deve
acompanhar um cabo extensor e um sensor de spo2 adulto/pediatrico,para ecg apresentar o sinal eletrocardiografico
blgeminismo.alarmes para alarmes limites maxlmos e minimos de spo2 e pulso.,protecao contra descarga de destibdiador e
interferenda de bisturi eletrico,com Interface para possibilidade de conexao a uma rede hospitalar tcp/lp, possi bilidade de
ligacao a um monitor extemo vga ou svga, possibilidade de upgrades de software sem troca de componentes intemo s.
possibilidade de conexa° a impressora laser. ter a capacidade de simular sinais vitais pare utilizacao durante treinamento de
usuados. devera ser capaz de monitorar pacientes neonatos, pediatricos e adultos sem requisitar adicao de
software,alimentacao debica blvolt 100-240v 50/60hz, bateria Interna recarregavel,deve acompanhar um manguito de pnl
tamanho adulto normal e um mangueira de pni, cabo de ecg(com extensor, se necessaho) de 05 vias no minimo, sensor de
temperatura utilizavel, no mInimo dois cabos para pressao invasiva.,inclui: instalacao e treinamento, garantia de 12 meses a
partir da data de instalacao, para pecas e serviços. manuais de operacao e tecnico, registro na anvisa, e certificado de boas
praticas de fabdcacao. e certificado de conformidade com nbr leo 60601.1

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor

.125 100.000,00

Segmento

Outras Empresas

Data e hora do registro

29/07/2020 15:06:47:843

Situação da proposta

Classificada

Nome do contato

ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA

Telefone

+55(71)33931058

Descrição/Observações
(conforme instmmento
convocatório)

1 MONITOR MULTIPARÃMETROS monitor de parametros fisiologicos - para monttor multiparametro
(spo2/pnilecg/resprtemp),equipamento para beira de letto,transportaveloom bateria,compativel com qualquer tamanhopeso
e Idade de pacienteoperacao simples por botao rotertivo,exibicao simultanea de no min. 8 curvas de diferentes paramento
na tela,sistema de alarmes com no min. 3 phoddades,armazenamento de pela menos 24h de tendendas
graficas,possibilidade de software e calculos hemodinamicos,software para analise do segmento st em 3 derlvacoes e
detectar) de arritmias avancadas,lela em lcd a cores, dimensao diagonal mínima de 10 polegadas, com reeduca° de 640 x
480 pixels,medindo pressao pressao nao invasiva: parametros edidos:pressao sistolica, diastolica e media, metodo de
medida oscilometrico, neonatos a adultos, faixa de medida: 1 a 120 minutos, manual ou contInuo,pressao invisa: devem ser
capaz de medir e mostrar simultaneamente valores atuais para ate 4 presepes invasivas. M/ R&D MEDI°

Licitação [n° 826264] e Lote [n° 1]
Detalhes dos Itens do lote
Item [n°1]

MONITOR MULTIPARAMETROS - monitor de parametros fisiologicos - para monitor multIparemetro (spo2fpnitecg/resp/temp),equipamento para beira de
leito,transportavetcom bateria,00mpativel com qualquer tamanho,peso e Idade de peciente.operacao simples por botao rotativo,exibicao simultanea dono min.
8 curvas de diferentes parametros na tela,sIstema de alarmes com no min. 3 prioridades,armgenamento de pelo menos 24h de tendenclas
graficas,possibilidade de software e calados hemodinamicos,software para analise do segmento st em 3 derivacoes e deteccao de arritmias avencadas,tela em
lcd a cores, dimensao diagonal ~ima de 10 polegadas, com resolucao de 640 x 480 pIxels,medinda pressao pressa° nao Invasiva: parametros adidos:pressa°
sistollca, diastolica e media, metodo de medida oscilometrico, neonatos a adultos, tabu] de medida: 1 a 120 minutos, manual ou continuo,pressao invIsa: devera
ser capaz de medira mostrar simultaneamente valores atuais para ate 4 pressoes Invasivas.

•

•

Produto

MONITOR MULTIPAFtAMETRO

Quantidade

4

Valor unitário

RI 10.430,000000

Vaiar total do late

RI 41.720,00

Licitação [n° 826264] e Lote [n° 1]

Lista de anexos da proposta
Nome Arquivo

•

Data Inclusão

Declaracoes.pdf

0,892

29/07/2020 16:42:25

Proposta:e&

0,636

29/07/2020 16:38:08

Catalogottem01.pdf

1,064

29/07/2020 16:23:37

Anvisa temi .potf

0,054

29/07/2020 16:23:28

SimplificarlaCicaciAteDHP.pdf

0,669

29/07/2020 16:22:04

ProcurecarieDocsMichael.pcif

0,725

29/07/2020 16:21:39

LicencaeANara.pcil

0,763

29/07/2020 16:21:30

DocsMahstela.pdf

0,236

29/07/2020 16:21:22

ContratoSocial.pdf

0,821

29/07/2020 16:21:13

CertidoesNegativas.pcif

0,816

29/07/2020 16:21:04

CenitCeisCnjTouTceenpj.pell

0,89

29/07/2020 16:20:55

BoasPraticas19013485.prif

0,415

29/07/2020 16:20:46

Balanco2.pcif

3,843

29/07/2020 16:20:37

Balencotpdf

3,777

29/07/2020 16:20:22

AtestadollaperuSfu.pdf

0,564

29/07/2020 16:20:07

AfeDO.pdf

0,766

29/07/2020 16:19:36

Mostrando do 1 ate 16 de 16 registros
Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

•

Tamanho MB

PREGÃO
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CAD. ICMS: 90546235-07

CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
RODOVIA DOS MINERIOS,403- SALA BAIA-SLIM
JARDIM MORTERREY - CEP 83507400
ALMIRANTE TAMANADARÉ - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IFtACI
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020

:

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 40
DA LEI N° 10.520/2002) — PLENO CONHECIMENTO

A empresa Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde EIRELI, inscrita
no CNPJ sob n° 07.626.776/0001-60, com sede na Rod. dos Minérios, 403 — Sala 08 - Jardim
Monterrey, Almirante Tamandaré/PR, CEP 83.507-000, por intermédio de seu representante legal
o Sr. Michael W. G. Neves, portador da Carteira de Identidade n° 8.881.858-0/SSP-PR e CPF n°
040.865.529-14, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação,
conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n° 008/2020, estando ciente das
penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.
\

, Almirante Tamandaré, 30 de julho de 2020.
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Michael W. G. Neves
Representante Legal
RG 8.881.858-0
CPF 040.865.529-14
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