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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.2  030-2018 

OBJETO 

Registro de Pregos para futura e eventual prestação de serviços de diagnóstico por 

imagens com o fornecimento de um equipamento de Raio-x com 

reveladora/processadora em regime de comodato, destinado ao Hospital Municipal São 

Sebastião. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências 

deste Edital e seus Anexos. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data: 01 de fevereiro de 2019 

Hora: 09hs00min 

Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, C ntro 	os,  Bah  

Marcelo de S za Emerenciano 

P efeito 
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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 136-2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
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Assinati.; 

O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar 

licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor prego, conforme 

descrição contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatório obedecerá à Lei 

n.2  10.520, de 2002, à Lei n.2  8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei 

Complementar n 2  123 e Alterações, de 2006, e subsidiariamente à Lei n.2  8.666/1993, 

bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 01 de fevereiro de 2019 

Horário: 09hs00min - horário local 

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115 - Centro - Cocos - Bahia. 

Credenciamento: das 09hs00min às 09hsl0min, incluso neste interstício o prazo 

para recebimento de propostas retardatárias. 

1. DO OBJETO 

1.1. 0 objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual prestação de 

serviços de diagnóstico por imagens com o fornecimento de um equipamento de Raio-

x com reveladora/processadora em regime de comodato, destinado ao Hospital 

Municipal São Sebastião, especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. 0 critério de julgamento adotado será o menor preço global,  observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

2.1. 0 órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde. 

2.2. É participante o seguinte órgão: 

2.2.1. Fundo Municipal de Saúde; 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
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certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde 	devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei n2  8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n.2  045/2018 e 

aplicando-se, subsidiariamente o Decreto n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 

8.250/2014. 

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Pregos, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 25% (vinte e cinco por cento) dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos. 

2.3.3. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.3.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Pregos. 

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 

que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 

conforme no Decreto Municipal n.2  045/2018, 13 de novembro de 2018. 

3. DÁS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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

compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos 

constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 
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3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar 	m qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera feder I, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 
8.666/1993; 

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município de Cocos-

BA, nos termos do artigo 7' da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 
de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos 

termos do artigo 72, § 8', inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998; 

3.2.6. Que tenham sido declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com a 

• Administração Pública; 

3.2.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.2.9. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

3.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 

92  da Lei n.2  8.666/1993. 

3.3. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 

do licitante. 

• 	'4.'22:CREPENCIAMENTO 

4.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horário indicados no 

preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento 
como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro 

documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se 

durante a sessão pública em nome do licitante. 

4.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar 

seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso 

ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 

termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou 

particular com firma reconhecida, ou documento equivalente. 
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4.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresári ndividual devem 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante 
terceiros. 

4.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado 
dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário 
individual. 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

• 4.4. Durante o período disposto em epígrafe para o credenciamento, este será 

considerado para fins de aceitação de licitantes ou envelopes retardatários, 

ultrapassado este, não serão mais aceitas licitances ao certame. 

4.5. Os documentos relacionados nos itens acima não precisarão constar do Envelope 
Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão". 

5. i5A kBiRtURA DA SESSÃO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, na data, horário e 

local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, 

após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes 

documentos: 

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 

• 
anexo); 

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o 

caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento 

diferenciado previsto na e alterações da Lei Complementar n.2  147/2014 e a Lei 

Complementar n.2  155/2016; 

5.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se 

enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4', da Lei 

Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.2  147/2014 e a 

Lei Complementar n.2  155/2016, não poderá usufruir do tratamento 

diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a 

respectiva declaração. 

5.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 

Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 
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(conforme modelo anexo); 

5.1.4. Envelopes da proposta de pregos e da documentação de habilitação, 

separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes 

externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.' 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ N.° XXXX 

ENVELOPE N.' 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ N.° XXXX 

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 

similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 

o prazo previsto para o credenciamento. 

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 

único, endereçado diretamente à Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte 

identificação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

SESSÃO EM 25/01/2019 As 09HSOOMIN 

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 

gerarão efeitos como propostas. 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

6. ktoATF,App,p7&:TA-bi OREcos 

6.1. A proposta de pregos, emitida por computador ou datilografada, redigida em  
lingua  portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
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devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as'suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, deverá conter: 

6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e 

demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo 

de Referência. 

6.1.2. Prego unitário, total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as 
quantidades constantes do Termo de Referência. 

6.1.2.1. No prego cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos 

que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, exceto os filmes 
utilizados nos exames de Raio-X, que serão fornecidos pelo Município. 

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da sua apresentação. 

6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7. bit'Cl.:AfFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

411/ 	
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

7.3. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor prego e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor prego, para participação na fase de lances. 

7.3.1. Quando não forem verificadas, no  minim,  três propostas escritas de pregos 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

7.4. Para análise das propostas e a classificação, tendo em vista a quantidade de itens 

e também de licitantes, caso seja necessário o Pregoeiro poderá suspender a sessão 

para o ordenamento das mesmas, e será comunicada em momento oportuno o 

reinicio da mesma em data e hora marcada que será publicado no sitio: 

www.cocos.ba.gov.br  
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8. DA  FORMULAÇÃO  DOS LANCES 

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa 

de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor Global. 

8.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior prego e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último prego 
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto 

nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.2  123/2006, regulamentada pelo Decreto 

n.2  6.204, de 2007. 

8.4.1. 0 Pregoeiro identificará os pregos ofertados pelas ME/EPP participantes que 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor prego, desde que a 

primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor 

classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos. 

8.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no 

referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual 

das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a 

melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP 

participante, prevalecerá a classificação inicial. 
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8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a 

classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de prego junto ao 
fornecedor classificado em primeiro lugar. 

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério 
de desempate será aquele previsto no artigo 32, §22, da Lei n.2  8.666/1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por emprel.as  que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor prego, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

8.7. Após a negociação do prego, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

-9. 'DA 4CEITA0kO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei 

Complementar n.2  147/2014 e a Lei Complementar n.2  155/2016, o Pregoeiro poderá 

consultar 	o 	Portal 	da 	Transparência 	do 	Governo 	Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - 

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos 

valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite 

de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e Oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, 

inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.2  
147/2014 e a Lei Complementar n.2  155/2016, ou o limite proporcional de que trata o 

artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercício 

considerado. 

9.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 

abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 

extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por 

cento) de que trata o artigo 3°, §§9°-A e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e 

alterações da Lei Complementar n.2  147/2014 e a Lei Complementar n.2  155/2016. 
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9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de e trapolarnento do 

limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor 

do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123 
de 2006, com a conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das 
penalidades incidentes. 

9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

prego em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

9.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for 
desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital. 

9.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido prego melhor. 

9.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

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

9.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor prego, este deverá comprovar 

sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta 

comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao CADASTRO MUNICIPAL 

DE FORNECEDORES, conforme o caso: 

10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por 

meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.2. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 

relacionados: 

10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Ciblico-de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

BAHIA 

 

   

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, que comprove a condição de microem presa ou empresa de pequeno porte, 

segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração — 

DREI; 

e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o  art.  107 da Lei ng 5.764, de 1971; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorização; 

g. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, se houver, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação 

prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 

2014, que engloba a Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com 
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efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Di4ida Ativa da União e 
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 
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d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou 

certidão positiva com efeitos de negativa. 

h. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais e/ou 
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual 

do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei 

10.2.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 

inabilitado. 

• 10.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 

ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data 

da sua apresentação; 

b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, 

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

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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b.1 O balanço patrimonial deverá estar assinado por corltdor ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade: 

b.2 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
b.3 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, publicados no Diário Oficial do 
Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa; 

b.4 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das 

páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, 
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo 

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), 

no cartório competente. 
b.5 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  igual ou 

maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os 

valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta  

in  loco, no caso de empresas inscritas no CFMC: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC =  

Passivo Circulante 

b.6 0 licitante que apresentar  indices  econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação 

10.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a. Atestado(s) ou declaração(ties) de capacidade técnica, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, 

comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares 

ao objeto desta licitação. 

10.2.5. Documentos Complementares 
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a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistencia de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme 
modelo anexo a este Edital; 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores, conforme Lei n.2  9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.2  

4.358/2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

c. Alvará de Funcionamento e Localização expedido pela Prefeitura Municipal, 

sede da empresa licitante. 

10.3. 0 licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  

em situação regular, até o ultimo dia  Cad  anterior à data da abertura da sessão pública, 

ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo 

referido cadastro que estejam validados e atualizados. 

10.3.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro 

Cadastral -  CRC  estar com o seu prazo de va:idade vencido, e caso o Pregoeiro não 
logre êxito em obter a certidão correspondente através do sitio oficial, o licitante 
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento 

às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

10.3.2. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 

de fato impeditivo da habilitação. 

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da 

fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou 

entidades emissoras de certidões por sítios oficiais. 

10.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
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10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docu.r ntos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário 6ara a continuidade 
da mesma. 

10.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10.9.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

10.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre 

ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que 

exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 

justificados. 

10.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos 

de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

10.9.4. A não-regularização fiscal no prazo pr?visto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 

reabertura da sessão pública. 

10.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os 
licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os 
licitantes presentes. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
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própria sessão pública, situação em que serão repetidos os ato anulados e os que 

dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do prego melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Pregos ou não 

comprovar a regularização fiscal, nos termos do  art.  43, §12  da  LC  n° 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes dever5c ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico  ("chat"), e-mail,  ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório 

12: 1-5WE'NEA:Mjj11:1AIVIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

12.1.1. A proposta final deverá ser redigida em  lingua  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. 

12.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e 

agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

Contratada, se for o caso. 

13.'tios'RRÚRsiDs 

13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer 

licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 

apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 
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13.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encamirthando-os 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

13.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção 
de recorrer. 

13.4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, 
conforme o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 

prazos legais. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de até 05 

(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.1.1. Podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administração poderá encaminhá-la 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinada no prazo até 05 (cinco) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

15.2.1. Fica a Adjudicatária cientificada que caso seja necessário o envio do 

documento eletronicamente, em hipótese nenhuma a mesma poderá realizar 

qualquer alteração no documento. 
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15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto ecessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos 
registrados e demais condições. 

• 

15.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem 

de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no  art.  32  da 

Lei n2  8.666, de 1993; 

15.4. 0 órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se 

houver. 

16'.- W.VIONCI-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. A Ata de Registro de Pregos terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura. 

16.1.1. Não é admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata, o prazo total 

de vigência é de 12 (doze) meses. 

1iAtEÃËEJO CANCELAiVIENTO 

17.1. A alteração da Ata de Registro de Pregos e o cancelamento do registro do 

fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n° 045, de 2018, e 

subsidiariamente ao Decreto n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto n° 8.250/2014 

conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital. 

18. D6yERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

18.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Pregos, o fornecedor registrado poderá 

ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

18.1.1. 0 órgão deverá assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece 

vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso 

12,  art.  12 do Decreto Municipal n.2  045/2018). 

18.2. 0 órgão convocará a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada 

contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para efetuar a retirada da Nota de 

Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na 

Ata de Registro de Pregos. 
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18.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual  perk)  o por solicitação 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 
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18.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a 
Contratante realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos 
autos do processo. 

18.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

• 18.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 

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

18.5. E vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

18.5.1. E vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

18.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

• 
18.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um 

representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

-An hErATDA CONTRATAÇÃO 

19.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as 

disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na 

omissão deste, pelo prazo de 45 (quarenta) dias úteis, a partir da data da assinatura ou 

retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.2  8.666/1993. 

19.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 

para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.2  

39, de 13/12/2011. 

20.-  DO PREÇO 
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20.1. Durante a vigência de cada contratação, os pregos são fixos 	eajustáveis. 

20.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no  art.  65 da Lei  re  8.666/93, Decreto 

Municipal n.2  045/2018, e subsidiariamente no Decreto n2  7.892, de 2013. 

• •• • 	- • 	• 	• 

21• DAS:CIABIGAS ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA . 	. 	. 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência, no Edital, na Ata de Registro de Pregos e na minuta do instrumento de 

Contrato, quando for o caso. 

22. i5 614-ECEBIMENTO E CRITÉRIO -DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 

Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

r,23. DO PAGAMENTO 

23.1. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 

entrega de cada item, e somente após a devida conferência e liberação do órgão 

solicitante e/ou fiscalizador. 

23.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 

termos do  art.  52, § 32, da Lei n.2  8.666/1993; 

23.2. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

23.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 

obrigações assumidas. 

23.2.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente por destinação, tendo 

em vista, a necessidade de cada Secretaria Municipal, bem como o objetivo de cada 

produto a ser adquirido, aplicado ou o recurso financeiro recebido, portanto, caso 

haja algum Item que esteja em Nota Fiscal diversa do seu grupo de origem 

constante da emissão da Autorização de Fornecimento a mesma será devolvida. 

23.2.3. Em caso de erro na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) por parte do fornecedor 

não cabe nenhuma reclamação em relação ao cancelamento da nota errada, sendo 

necessário a emissão de outra Nota Fiscal correta 
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23.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou d s documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

23.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de 

Registro Cadastral -  CRC  e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a 

manutenção das condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

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

aplicável. 

23.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo 

artigo 12 da Lei Complementar n.2  123/2006, não sofrerá a retenção quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas 

receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que 

trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de lide janeiro de 2012. 

23.6. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

23.7.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

• 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

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

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 

cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 

originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

1= (6 / 100) 
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 
e a data do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.g. 8.666/1993. 

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

23.12. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa Municipal e cobradas 

judicialmente. 

23.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 

Cadastral -  CRC.  

23.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

23.15. A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos 

requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das 
condições habilitatórias constantes do instrumento convocatório, bem como a 

regularidade perante este Município. 

23.16. A Contratada não poderá suspender o fornecimento por motivo relacionado 

pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens 

necessários e de forma iminente. 

24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA — 

24.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

pregos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

24.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
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24.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

24.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a 
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 
Decreto Federal n° 7.892/2013. 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

25.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de pregos, de acordo 
com os quantitativos efetivamente contratadcs, possuem dotação orçamentária 

própria e serão certificados por ocasião de cada contratação. 

26. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.2  10.520/2002, do Decreto 

Municipal n.2  045/2018, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

26.2. Não assinar a Ata de Registro de Pregos, não retirar a nota de empenho, ou não 

assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da 

Ata de Registro de Pregos; 

26.2.1. Apresentar documentação falsa; 

26.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

26.2.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

26.2.4. Comportar-se de modo inidõneo; 

26.2.5. Cometer fraude fiscal; 

26.2.6. Fizer declaração falsa; 

26.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

26.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

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

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e d credendamento 
do  CRC,  pelo prazo de até cinco anos; 

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

sanções. 

26.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

26.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.g 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.g 9.784, de 

1999. 

26.6. 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 principio da proporcionalidade. 

26.7. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e 

cobradas judicialmente. 

26.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 

Cadastral -  CRC.  

26.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

27.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

27.2. A impugnação será realizada por petição dirigida ao setor de licitação e 

protocolada no endereço situado no endereço Rua Presidente Juscelino, 115 — centro 

— Cocos - Bahia, nos dias úteis, no horário das 08h0Omin às 17h0Omin, 

27.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro 

horas. 
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27.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório,  sera  de ignada nova data 

para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 

modificações no Edital. 

''"' •",!!,, 	 •,* 

28. pm "ATDISPOIÇOES.  GERAIS  

28.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 

28.3. E facultada ao Pregoeiro ou h Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

28.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação rião implicará direito à contratação. 

28.5.1. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

28.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 

e devidamente fundamentado. 

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não  sera,  em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o 

dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 
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28.9. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

28.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

28.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais pegas que 

compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

28.12. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 

endereço Rua Presidente Juscelino, 115 — centro — Cocos - Bahia, nos dias úteis, no 

horário das 08:00 horas às 17:00 horas. 0 Município irá fornecer a integra do edital e 

seus anexos de forma gratuita. 

28.13. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra do edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, 

nos termos do artigo 5°, Ill, da Lei n° 10.520, de 2002. 

28.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.2  

10.520/2002, do Decreto Municipal n.2  045/2018 e subsidiariamente ao Decreto n° 

7.892/2013, da Lei n.2  8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei 

Complementar n.2  123/2006, e da Lei n.2  8.666/1993, subsidiariamente. 

28.15. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção 

Judiciária de Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

Marce o de Souza 	erenciano  

Prefeito  Munici al 
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ANEXO I 
	

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Pregos para futura e eventual prestação de serviços de diagnóstico por 

imagens com o fornecimento de um equipamento de Raio-x com 

reveladora/processadora em regime de comodato, destinado ao Hospital Municipal 

São Sebastião, tem como objetivo a eficiência e agilidade na realização dos exames nas 

próprias instalações do Município, conforme especificações, condições e quantidades 

estimadas estabelecidas abaixo: 

Item Especifica0o Quant. Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Exame de RX abdômen agudo 200 Unid 46,00 9.200,00 

02 Exame de RX abdômen simples 200 Unid 46,00 9.200,00 

03 Exame de RX adenoides (cavum) 100 Unid 37,67 3.766,67 

04 Exame de RX antebrago 200 Unid 36,00 7.200,00 

05 Exame de RX arcos zigomâticos, malar, estilóides 200 Unid 37,67 7.533,33 

06 Exame de RX articula o acrômico-clavicular  200 Unid 36,00 7.200,00 

07 Exame de RX articula o coxo-femural 200 Unid 39,33 7.866,67 

08 Exame de RX articulação esc6pulo-umeral 200 Unid 37,67 7.533,33 

09 Exame de RX articulação tíbio-târsica (tornozelo) 200 Unid 39,33 7.866,67 

10 Exame de RX articula es sacro-ilíacas 200 Unid 37,67 7.533,33 

11 
Exame de RX articula es temporo-mandibular 

bilateral 

200 
Unid 

46,00 9.200,00 

12 Exame de RX bacia 200 Unid 44,33 8.866,67 

13 Exame de RX braço 3C0 Unid 36,00 10.800,00 

14 Exame de RX calcaneo 200 Unid 36,00 7.200,00 

15 Exame de RX clavícula 200 Unid 36,00 7.200,00 

16 Exame de RX coluna cervical 300 Unid 46,00 13.800,00 

17 Exame de RX coluna dorsal 200 Unid 46,00 9.200,00 

18 Exame de RX coluna lombo-sacra 200 Unid 46,00 9.200,00 

19 Exame de RX coluna dorso - lombar para escoliose 200 Unid 46,00 9.200,00 

20 Exame de RX condutos auditivos internos 200 Unid 37,67 7.533,33 

21 Exame de RX costelas por hemitórax (arcos costais) 250 Unid 39,33 9.833,33 

22 Exame de RX cotovelo 200 Unid 36,00 7.200,00 

23 Exame de RX coxa femural 300 Unid 39,33 11.800,00 

24 Exame de RX crânio 250 Unid 37,67 9.416,67 

25 Exame de RX escanometria 200 Unid 39,33 7.866,67 

26 Exame de RX mastoide 200 Unid 37,67 7.533,33 

27 Exame de RX omoplata 200 Unid 37,67 7.533,33 
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28 Exame de RX órbritas 200 Unid '3-7-, 7.533,33 
29 Exame de RX ossos da face 200 Unid 37,67 7.533,33 
30 Exame de RX panorâmica de mandíbula 200 Unid 34,00 6.800,00 
31 Exame de RX pé 400 Unid 36,00 14.400,00 
32 Exame de RX perna 200 Unid 37,67 7.533,33 
33 Exame de RX punho 300 Unid 36,00 10.800,00  

34 Exame de RX patela ou rotula 200 Unid 44,33 8.866,67 

35 Exame de RX esôfago - estomago e duodeno 250 Unid 46,00 11.500,00 

36 Exame de RX sacro-cóccix 200 Unid 37,67 7.533,33 

37 Exame de RX seios da face 200 Unid 37,67 7.533,33 

38 Exame de RX túrsica 200 Unid 44,33 8.866,67 

39 Exame de RX de tórax 600 Unid 46,00 27.600,00 

40 Exame de RX trânsito intestinal 200 Unid 39,33 7.866,67 

41 Exame de RX cavum 200 Unid 37,67 7.533,33 

42 Exame de RX panorâmica de mandíbula/maxilar 200 Unid 44,00 8.800,00 

TOTAL 378.983,33 

1.1. A contratação dos serviços de radiografia, popularmente conhecida como Raio 

X, tratam-se de exame de imagem mais antigo que existe, apesar disto continua 

atualmente sendo um dos principais procedimentos mais realizados nas redes de 

saúde pública do pais. As imagens da radiografia convencional são menos nítidas que 

as obtidas em exames mais modernos, como a tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética, mesmo assim o procedimento continua sendo muito eficaz em 

dezenas de situações. 

1.2. A aplicação e indicações para a área de saúde dos exames de Raio-x permite 

revelar fraturas, permite o acompanhamento de dezenas de doenças, incluindo o 

câncer, e possibilita a análise de diversas estruturas do corpo. Por ser simples e rápido, 

o Raio X costuma ser o primeiro exame solicitado em muitas situações. 

1.3. 0 Município de Cocos - Bahia, através da Lei Municipal n.2  496/2007 que permitiu 

que as contratações/aquisições para bens, produtos e serviços comuns fossem 

realizadas pelos órgãos/entidades por intermédio da modalidade de licitação Pregão 

Presencial. 

1.4. Considerando a demanda apresentada pelo Fundo Municipal de Saúde, órgão 

gestor da área de saúde municipal, responsável pelos atendimentos médico 

hospitalares no Município, tendo pleiteado com vistas a promover melhorias no 

atendimento à população, com o fornecimento dos equipamentos em regime de 

comodato para efetivação dos exames de Raio-x no Hospital Municipal São Sebastião, 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
,Z.ke.4  

• 

67- 
As. 

MUNICIPAL 

conforme condições constantes deste Termo de Referência, que, consblidadas, nos 

permitiu eleger dados que comporão o contrato oriundo deste documento. 

OS 

1.5. 0 objetivo proposto por este Termo de Referência visa a contratação de empresa 

que detenha plenas condições de prestar os serviços demandados a qual possibilitará a 

Secretaria Municipal de Saúde cumprir adequadamente e com muito mais agilidade o 

atendimento a população quanto aos serviços de Raio-x e todas as suas 

responsabilidades envolvidas e deverão ficar responsáveis por atender toda a 

demanda de exames possíveis de previamente r2lacionados. 

1.6. A exigência de disponibilização de um equipamento em regime de comodato do 

aparelho de Raio-x e uma reveladora/processadora no Hospital Municipal São 

Sebastião deve-se principalmente ao fato de que indubitavelmente irá agilizar a 

prestação dos serviços a população de Cocos, na obtenção e resultado, porque 

permitirá que 100% dos exames possam ser realizados dentro da unidade hospitalar 

com toda a segurança e o pleno acompanhamento dos responsáveis municipais, tendo 

a empresa que disponibilizar no mínimos os seguintes equipamentos: 

1.7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

1.7.1. Gerador 

	

1.7.1.1. 	Alimentação elétrica trifásica 220 ou 380  VAC  - 60 Hz; 

	

1.7.1.2. 	Alta frequência comando microprocessado, potência nominal min. 

30kW; 

	

1.7.1.3. 	Compensação automática das flutuações da rede elétrica +/- 10%; 

	

1.7.1.4. 	Possibilidade de ajuste de corrente até 500 mA; 

	

1.7.1.5. 	Possibilidade de ajuste do tempo de exposição; 

	

1.7.1.6. 	Ajuste de kV: Faixa de 40 - 125 kV. 

1.7.2. Tubo de Raios-X 

1.7.2.1. 

1.7.2.2. 

1.7.2.3.  

Ânodo Giratório; 

No mínimo dois Pontos Focais;  

Minima  capacidade calórica de 100 KHU; 

Potência compatível com o gerador. 

1.7.3. Mesa Bucky 

	

1.7.3.1. 	1. Mesa com tampo flutuante; 

	

1.7.3.2. 	Deslocamento Longitudinal: mínimo de 60 cm (30cm ambos os 

lados); 

	

1.7.3.3. 	Deslocamento Transversal: mínimo de 20 cm (10cm ambos os 

lados); 

	

1.7.3.4. 	Deverá suportar capacidade máxima de, no mínimo, 150 Kg; 

	

1.7.3.5. 	Potter  Bucky equipado com grade antidifusora; 
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1.7.3.6. 	Gaveta porta chassis para radiografias de dimens es 18x24 6 35x43 
cm, 

	

1.7.3.7. 	Sistema de centralização de chassis. 

1.7.4. Estativa porta tubo 

	

1.7.4.1. 	A estativa deverá possuir rotação de +/- 902  e longitudinal; 

	

1.7.4.2. 	0  brag()  porta tubo deverá possuir rotação de +/- 902  e vertical; 

	

1.7.4.3. 	Estativa porta tubo com contra peso e sistema de freios; 

	

1.7.4.4. 	Movimento da extensão da estativa que permita a realização de 

exames no "mural bucky"; 

	

1.7.4.5. 	Colimador com diafragma luminoso e circuito temporizado para a 

lâmpada; 

	

1.7.4.6. 	Filtro total permanente do feixe útil de radiação; 

	

1.7.4.7. 	Indicação no trilho da distância foco filme de 1 a 2 metros. 

1.7.5. V. Bucky Mural 

1.7.5.1. Mural Bucky contrabalançado com porta chassis, com 

deslocamento vertical de no mínimo 80cm; 

	

1.7.5.2. 	Grade antidifusora; 

	

1.7.5.3. 	Gaveta porta chassis radiografias de dimensões 18x24cm 

35x43cm; 

	

1.7.5.4. 	Deverá apresentar marcação para centralização do paciente; 

	

1.7.5.5. 	Sistema de freios. 

1.7.6. Características gerais 

	

1.7.6.1. 	Alarme sonoro e/ou visual para falha no sistema como 

sobrecorrente no tubo, alta ou baixa tensão da rede; 

	

1.7.6.2. 	Dispositivo que na ocorrência de alarme, o sistema proíbe a 

emissão de Raios X. 

1.7.7. Indicativos visuais 

	

1.7.7.1. 	Dispositivo para informação o visualização de todos parâmetros 

selecionados na unidade de comando. 

1.7.8. Reveladora/Processadora 

	

1.7.8.1. 	Especificação Técnica: 

1.7.8.1.1. Dimensões: 

• Comprimento 99,7 cm 

• Largura 61,4 cm 

• Altura 45,0 cm 

• Peso Liquido 80 Kg 

1.7.8.1.2 Capacidade dos Tanques 
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• Revelador 09 Litros 

• Fixador 09 Litros 

• Agua 09 Litros 

1.7.8.1.3 Capacidade de Produção 

• 120 Segundos (seco a seco)* 

• 160 filmes (24cm x 30cm) hora 

• 200 filmes diversos / hora 

*Opcional para velocidade variável 

1.7.8.1.4 Temperatura de Operação 

• Revelador 31 " C a 35 C 

• Secador 50 ° C a 60° C 

• Agua 08 C a 28 ° C 

1.7.8.1.5 Tamanho de Filme 

• Folhas de 10 cm x 10 cm ate 35 cm a 43 cm 

1.7.8.1.6 Eletricidade 

• 220 v monofásico, 50/60Hz (com fio terra) / I 9,2 A 

1.7.8.1.7 Hidráulica 

• Vazão de Agua de 3 a 5 litros / min 

1.7.8.1.8 Sistema de Recirculação 

• Os químicos (revelador e fixador)sk) agitados por intermédio de 

bombas com acionamento magnético; 

1.7.8.1.9 Sistema de Reabastecimento 

• Quando o filme é inserido na processadora, o sistema de bomba com a 

válvula solenóide executa a reposição de químicos (revelador e 

fixador) independentemente. 

1.8. Considerando o elevado investimento que demandaria e que seria necessário para 

a aquisição, implantação, operação, manutenção corretiva ou preventiva, 

substituição, treinamento,  etc.,  para o Município de Cocos na disponibilização 

deste equipamento, porque os equipamentos  tern  um custo alto em sua própria 

aquisição e a manutenção em si, e considerando que a arrecadação municipal 

neste momento é mais prudente realizarmos a terceirização porque estamos 

vivenciando momentos delicados em matéria de recursos financeiros. 

1.9. 0 momento não é oportuno para realização de investimentos para a aquisição e 

obviamente a manutenção do equipamento, mas o Município necessita 

imediatamente, e principalmente os pacientes, da disponibilização deste 

equipamento para realização dos exames, portanto é salutar e economicamente 
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viável realizar a contratação de empresa que detenha condições de disponibilizar o 

equipamento em regime de comodato, para a realização, coleta e resultado nas 

próprias instalações do Hospital Municipal  So  Sebastião o que agiliza os exames 

solicitados pelos médicos no Sistema Único de Saúde - SUS. 

1.10. Os equipamentos e todos os seus acessórios deverão ser instalados em sala 

especifica e apropriada na sede do Hospital Municipal São Sebastião e atenderá as 

demandas hospitalares, e se necessário das unidades básicas de saúde da sede e 

do interior do Município, sem qualquer limite de utilização, e que serão pagos 

conforme cada exame devidamente realizado por cada valor contratado. 

1.11. A manutenção dos equipamentos seja preventiva ou corretiva é de inteira 

responsabilidade da empresa contratada, que deverá realizar constantemente 

verificações com vistas ao perfeito funcionamento de cada equipamento dentro 

dos padrões de qualidade, calibragem, lubrificação e eficiência de cada 

equipamento, devendo realizar a sua substituição caso seja necessário no prazo de 

até o prazo máximo de 03 (três) dois dias úteis, tratando-se de equipamento e 

serviços de relevante interesse público. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. 0 equipamento de Raio-x de alta capacidade é considerado primordial para o 

próprio funcionamento dos serviços de saúde destinados a população do Município 

de Cocos. A essencialidade destes serviços podem também ser mensurada, 

principalmente porque dentre a nossa população possuir uma grande parcela de 

cidadãos que vivem nas mais diversas situações financeiras, dentre estas podemos 

citar: as que vivem na faixa da pobreza, não possuem emprego, possuem uma 

pequena propriedade rural onde vivem basicamente do que plantam uma pequena 

quantidade de gado para o próprio sustento, possuem apenas como fonte de 

renda tal qual uma aposentadoria de um ou dois integrantes da família. 

2.2. As dificuldades financeiras de renda impactam diretamente na qualidade de vida 

de todos os integrantes da família, e como agravantes a este parâmetro, as famílias 

geralmente são numerosas e com isto reduz drasticamente a renda per capita o 

que prejudica diretamente até as necessidades mais básicas da família, portanto 

não há que se falar em realização de exames a custas dos recursos familiares. 

2.3. A Administração Pública Municipal detém o conhecimento de que as dificuldades 

aumentam a medida em que nas famílias existe um enfermo ou precisando de 

cuidados médicos, ou seja, isto é irrefutável demonstrativo do relevante interesse 

público envolvido no objeto em tela, por tratar-se também da única alternativa de 
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muitas famílias a busca pela tutela do Município para o atendimento de suas 

demandas e necessidades básicas de saúde seja de forma preventiva ou corretiva. 

3. ORÇAMENTO 

3.1. Considerando os dados levantados por intermédio das pesquisas de preços, temos 

o valor estimado de R$ 378.983,33 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e 

oitenta e três reais e trinta e três centavos) para 12 meses, mas estes valores 

apenas balizam o Município estimativamente, não servem de parâmetro para 

emissão de Notas Fiscais de Serviços Prestados. 

3.1.1. Os valores estimados acima não poderão servir de base rígida para a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura Mensal, considerando que o total de 

gastos do mês em cada período medido dependera do pleno atendimento as 

demandas/solicitações e dos efetivos serviços prestados na respectiva 

competência mensal. 

3.1.2. 0 Município de Cocos não assegura qualquer quantitativo mínimo a ser 

realizado de exames por mês, por tratar de quantitativos incertos e não 

sabidos por parte da Secretaria Municipal de Saúde, não cabendo qualquer 

pleito por parte da empresa contratada. 

4. DO PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta bancária em nome da 

empresa vencedora, mediante apresentação da Nota Fiscal da locação do 

equipamento e dos serviços de exames de Raio-x realizados e efetivamente 

entregues, devendo estarem devidamente atestados pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

4.2. Os pagamentos estarão condicionados a apresentação da Nota Fiscal 

discriminativa, acompanhada da correspondente Ordem de Prestação de Serviços, 

relação dos pacientes atendidos com o Nome Completo, Identidade e/ou CPF e o(s) 

exame(s) realizado(s) de cada paciente para os exames constantes neste Termo de 

Referência. 

4.3. Para cada pagamento deve ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e 

fazendarios, em conformidade com as normas vigentes. 

4.4. Nenhum pagamento isentará a empresa fornecedora e prestadora dos serviços 

das suas responsabilidades e obrigações, nem implicara aceitação definitiva da 
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4.5. Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o 

pagamento, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua 

regularização. 

5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. A quantidade de exames de Raio-x estabelecidas pelo presente termo de 

referência serve unicamente para um balizamento na elaboração da proposta, 

devendo a contratada assumir por sua conta e risco as variações quantitativas 

decorrentes da execução do contrato, considerando as oscilações das demandas e 

porque não há garantia de quantitativos mínimos de exames a serem realizados 

mensalmente. 

5.2. Todos os resultados dos exames deverão ser entregues de forma impressa, 

devendo ser cumpridos os prazos mínimos usuais para cada tipo de exame. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A contratada se obriga a atender os pacientes com presteza, atenção, 

profissionalismo e educação, empregando as melhores técnicas, atuando com ética 

perante aos demais colegas e auxiliares de saúde do Município de Cocos. 

6.2. Realizar os serviços com presteza para os quais for contratado com zelo e 

eficiência. 

6.3. Fornecer todos os equipamentos, aparelhos, e profissionais necessários para a 

prestação de serviços, os quais serão de inteira responsabilidade da contratada 

para os itens constantes. 

6.4. Observar na execução dos serviços mencionados a legislação do Sistema Único de 

Saúde, os regulamentos e a ética profissional; 

6.5. Manter rigorosamente em dias as suas obrigações para com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA; 

6.6. Manter o ambiente de trabalho em constante higiene e desinfecção; 

6.7. Aplicar e utilizar na execução dos serviços equipamentos e materiais novos e de 

primeira qualidade, com prazo de validade não expirado; 
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6.8. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços oferecidos e os exames emitidos; 

6.9. Promover a manutenção dos registros dos pacientes atendidos para todos os 

exames realizados; 

6.10. A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de 

QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste 

contrato e seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, 

atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se esperam, 

conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

6.11. Instalar no Hospital Municipal São Sebastião, sito na Praga da Bandeira - s/n, 

Centro, Cocos - BA, 47.680-000, um Aparelho de Raio-X, conforme Proposta da 

Licitação, e uma Reveladora/Processadora, com capacidade para atendimento de 

todos os procedimentos; 

6.12. Correrá por conta da licitante vencedora a adequação da sala localizada no 
Hospital São Sebastião e indicada pelo Município de Cocos, compreendendo como 
adequação do local e demais providências necessárias à instalação do 

equipamento de Raio-x; 

6.13. Todos os encargos pertinentes à instalação do equipamento e a locação do 

mesmo, tais como transporte, montagem, manutenção, assistência técnica, laudo 

do físico, seguro, e quaisquer outros que por ventura ocorrerem, serão por conta 

da contratada, não cabendo ao Município qualquer ônus; 

6.14. Os serviços deverão ser prestados, a partir da instalação do equipamento 

ininterruptamente (24 horas por dia / 7 dias por semana); Disponibilizar todos os 

recursos para a perfeita execução dos serviços propostos, inclusive os profissionais 

técnicos que deverão operar o equipamento; 

6.15. Realizar os consertos e a manutenção periódica do equipamento, visando seu 

perfeito aproveitamento. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

7.2. Efetuar os pagamentos dos serviços prestados conforme ajustados no contrato. 

7.3. Fiscalizar o controle mensal dos procedimentos dos exames realizados. 

7.4. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 

das obrigações do CONTRATADO. 
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7.5. Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 

7.6. Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e 

do presente contrato. 

7.7. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais. 

7.8. Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n.2  8.666/93, inclusive no que diz 

respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a sua execução. 

7.9. Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato 

depois do recebimento das notas fiscais e respectivas comprovações da execução 

de cada etapa, já devidamente atestadas pelo responsável da fiscalização. 

7.10. Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela 

inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato. 

7.11. Modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da empresa contratada. 

7.12. Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados no inciso I do artigo 

79 da referida lei. 

7.13. Denunciar a empresa contratada ou seu responsável técnico ao SUS do estado de 

origem no caso de prática de atos e ações em desacordo com os princípios da 

ética. 

7.14. Havendo entrega de serviços em desacordo com as especificações do Edital e/ou 

com as normas técnicas pertinentes aos serviços, objeto licitado, caberá ao Orgão 

participante disponibilizar os itens para a devolução ao respectivo fornecedor, sem 

prejuízo da instrução de processo visando a penalização do fornecedor. 

7.15. A Administração, quando do recebimento do(s) serviço(s) contratado (s), poderá, 

aleatoriamente ou por necessidade, solicitar parecer técnico, para um ou mais 

itens, garantindo que o material entregue atende às especificações do Edital e às 

normas da ABNT, NBR, ANVISA, INMETRO ou qualquer outro órgão Nacional com 

comprovada credibilidade, conforme o caso. 

7.15.1. Se a Administração, de pronto, identificar alguma desconformidade de 

qualquer dos serviços que está sendo entregue, independentemente de 

laudo técnico, comunicará ao fornecedor, que efetuará a realização 

novamente do exame dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se for 
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possível a sua nova realização neste período. 

7.15.2. Caso o material rejeitado não seja retirado dentro do prazo estabelecido 

no item anterior, cabe a Administração definir a sua destinagão, ficando esta 

desobrigada de qualquer responsabilidade para com a empresa prestadora 

dos serviços. 

7.16. 0 acompanhamento, aceitação, análise técnica, recebimento e constatação da 

adequação do objeto contratado às especificações constantes do processo que deu 

origem à nota de empenho; 

7.17. Exercer rigoroso controle do cumprimen.:o do contrato, em especial quanto 

quantidade solicitada e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e 

as disposições do presente Contrato. 

7.18. Fornecer os filmes de Raio X. 

8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRTATIVA 

8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação 

e da contratação é aquela prevista no Edital. 

8.2. Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da 

Lei n.2  8.666, de 1993. 

8.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 5 

autoridade competente para as providências cabíveis. 
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A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de pregos relativa ao 
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações 

exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe. 

1. Identificação do Licitante: 

a. Razão Social: 

b. CNPJ n.2: 

c. Inscrição Estadual: 

d. Endereço completo: 

e. Telefone, fax,  e-mail:  

f. Banco, Agência e n.2  da conta corrente: 

2. Condições Gerais da Proposta: 

a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

apresentação; 
b. o valor do prego unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de prego, 

nos quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua 
remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, 

mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, 

transportes, seguros, pegas de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção 

e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 

nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar 

discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 

contida na Lei n.2  9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto 

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 

venha a ocorrer. 
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4. Condições de Pagamento: 

a. 0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da entrega 
de cada item, e somente após a devida confetência e liberação do órgão solicitante 

e/ou fiscalizador. 

5. Proposta de Preços 

Item Especificação Quant. Unid. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Exame de RX abdônnen agudo 200 Unid 

02 Exame de RX abdômen simples 200 Unid 

03 Exame de RX adenoides (cavum) 100 Unid 

04 Exame de RX antebraço 200 Unid 

05 Exame de RX arcos zigornáticos, malar, estiláides 200 Unid 

06 Exame de RX articula o acrômico-clavicular  200 Unid 

07 Exame de RX articula o coxo-femural 200 Unid 

08 Exame de RX articulação escápulo-umeral 200 Unid 

09 Exame de RX articulação tíbio-társica (tornozelo) 200 Unid 

10 Exame de RX articula es sacro-ilíacas 200 Unid 

11 
Exame de RX articula es temporo-mandibular 

bilateral 

200 
Unid 

12 Exame de RX bacia 200 Unid 

13 Exame de RX  brag()  300 Unid 

14 Exame de RX calcaneo 200 Unid 

15 Exame de RX clavícula 200 Unid 

16 Exame de RX coluna cervical 300 Unid 

17 Exame de RX coluna dorsal 200 Unid 

18 Exame de RX coluna lombo-sacra 200 Unid 

19 Exame de RX coluna dorso - lombar para escoliose 200 Unid 

20 Exame de RX condutos auditivos internos 200 Unid 

21 Exame de RX costelas por hemitórax (arcos costais) 250 Unid 

22 Exame de RX cotovelo 200 Unid 

23 Exame de RX coxa femural 300 Unid 

24 Exanne de RX crânio 250 Unid 

25 Exame de RX escanometria 200 Unid 

26 Exame de RX mastoide 200 Unid 

27 Exame de RX omoplata 200 Unid 

28 Exame de RX 6rbritas 200 Unid 

29 Exame de RX ossos da face 200 Unid 

30 Exame de RX panorâmica de mandíbula 200 Unid 

31 Exame de RX pé 400 Unid 
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CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



MUNICÍPIO DE COCO 	'7 341 
64'  

• ,,,,.- • ,,, 	, 

Estado da Bahia 	 •,e - ». -, , 

s

(f 

.0k GOVERNO MUNICIPAL BAHIA 

32 Exame de RX perna 200 Unid Z-....:.,.....-- 

33 Exame de RX punho 300 Unid 

34 Exame de RX patela ou rotula 200 Unid 

35 Exame de RX esôfago - estomago e duodeno 250 Unid 

36 Exame de RX sacro-cóccix 200 Unid 

37 Exame de RX seios da face 200 Unid 

38 Exame de RX túrsica 200 Unid 

39 Exame de RX de tórax 600 Unid 

40 Exame de RX trânsito intestinal 200 Unid 

41 Exame de RX cavum 200 Unid 

42 Exame de RX panorâmica de mandíbula/maxilar 200 Unid 

0 valor Total da proposta perfaz o valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX)/. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CNPJ n.2 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO  III  MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 

  

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n 	 , DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N.9 030-2018, no  art.  32, § 22, 

da Lei n.2  8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa  MARE  n.2  05/1995, 

a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CNPJ n.2 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

  

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

A empresa 	 , inscrita 	no 

CNPJ n.2 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.2 	  e do CPF 

n.2 	 , DECLARA,para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.2  

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2  9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto n.2  4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 

). 

xxxxxxxxxxxxx_ UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CNPJ n.2 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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BAHIA 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP 

  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
Modelo de declaração de microem presa ou empresa de pequeno porte. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.2  030-2018 

(razão 	social 	da 	empresa) 	inscrita 	no 	CNPJ 

n.2 	 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.2 	  e do 

CPF n.2 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

PRESENCIAL N. 030-2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 32  da Lei Complementar n.2  123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 32  da Lei Complementar 

n.2  123, de 14/12/2006. 

( 	) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §12  do  art.  18-A da Lei 

Complementar n2 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses 

descritas no § 42, do  art.  32, da Lei Complementar n.2  123, de 14 de dezembro de 2006. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CNPJ n.2 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

(razão 	social 	da 	empresa) 	inscrita 	no 	CNPJ 

n 2 	 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n 	  e do 

CPF n.2 	 , DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 

PRESENCIAL N. 030-2018, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que os envelopes n.2  1 e 2 contêm a indicação do objeto, o prego oferecido 

e a documentação de habilitação, respectivamente. 

xxxxxxxxxxxxx- UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CNPJ n.2 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENtE 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.g 2, 

de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial 

• 	Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

(Identificação completa do representante licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante 

denominado (Licitante), para fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N. 030-

2018, declara, sob as penas da lei, em especial o  art.  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 

foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO • 

	

	
PRESENCIAL N. 030-2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.2  030-

2018 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N. 030-2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

PREGÃO PRESENCIAL N. 030-2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL N. 030-2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
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