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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 005/2021 

PROCESSO 126/2021 

MISTO
OBJETO: AQUISIQAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EM EXECUgAO A 
PROPOSTA n° 11394.413000/1190-09.

DATA: 09 DE SETEMBRO DE 2021, AS 09 HORAS (BR).

PREAMBULO
1. DA REGENCIA LEGAL

2. DO OBJETO
3. DAS CONDICOES DE PARTICIPAgAO
4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

5. DA QUALIFICAgAO DAS ME(s) e EPP(s)

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREQOS
7. DO REGISTRO (INSERgAO) DA PROPOSTA DE PREgOS NO SISTEMA ELETRONICO;

8. DA FORMULAgAO DE LANCES. CONVOCAgAO DAS ME(s)/EPP(s) E CRITERIOS DE 
DESEMPATE

9. DA NEGOClAgAO E ATUALIZAgAO DOS PREgOS

10. DA ACEITAgAO DA PROPOSTA DE PREgOS
11. DAS CORREgOES ADMISSfVEIS

12. DA HABILITAgAO DA(S) LICITANTE(S)

13. DOS RECURSOS
14. DA ADJUDICAgAO E DA HOMOLOGAgAO

15. DO TERMO DE CONTRATO

16. DO PAGAMENTO
17. DO FORNECIMENTO. ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO

18. DOTAgAO ORgAMENTARIA

19. DISPOSigOES FINAIS.

ANEXOS

• Anexo I - Termo de Referenda - Especifica^oes;

• Anexo II - Formulario MODELO de Proposta;

• Anexo III - Minuta do Contrato.
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PREGAO ELETRONICO N° 005/2021 

PROCESSO ADM1NISTRATIVO N° 126/2021 

MENOR PRECO

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
atraves da Comissao Permanente de Licita^ao - Pregao Eletronico - nomeada pela Portaria 
119/2021 de 07/05/2021, torna publico que no dia 09 de setembro de 2021 as 09 boras (BR), no 
endereyo eletronico www.coinprasnet.gov.br/, realizar-se-a procedimento licitatorio, na 
modalidade PREGAO ELETRONICO, execuyao direta, do tipo “Menor Pre$o” - Modo de 
Disputa Aberto, autorizada no ProcessoAdministrativo n° 126/2021, que sera regido pela Lei 
Federal n.° 10.520/2002 c/c Decreto Federal n° 10.024/2019 e pelo Decreto Municipal n° 
042/2021 e, subsidiariamente. pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas altera^oes e demais 
especillcavoes e condi^oes constantes neste ato convoeatorio.

1. REGENCIA LEGAL

1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e altera^oes:

1.2. Lei Federal n° 10.520/02;

1.3. Decreto Federal n° 10.024/19;

1.4. Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;

1.5. Lei Complementar n° 123/06;

1.6. Decreto Municipal n° 183/2009;

1.7. Decreto Municipal n° 42/2021;

1.8. Demais disposi9oes contidas neste Edital

2. DO OBJETO
2.1. A presente licita9ao tem por objetivo a aquisi^ao de Materials Permanentes e equipamentos 
medico-hospitalares, atraves da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti, conforme conduces, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e sens anexos.

2.2. A aquisi^ao sera formalizada por intermedio do Contrato, na forma do Anexo III, e nas 
condi9oes previstas neste edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPA^AO

3.1. A panicipa9ao nesta licita9ao importa a proponente irrestrita aceita9ao das condi9oes 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos, normas 
administrativas e tecnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A nao observancia destas 
conduces ensejara no sumario IMPEDIMENTO dc participa9ao da proponente neste certame.

3.1.1. Nao cabe as licitantes, apos sua abertura, alega9ao de desconhecimento de sens itens 
ou reclama9ao quanto ao sen conteudo. Antes de iniciar o credenciamento, as licitantes 
deverao ler atentamente o Edital e sens anexos, devendo estar em conformidade com as 
especifica9des do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

3.2. Como requisite para participa9ao no PREGAO ELETRONICO a licitante devera maniiestar, 
campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilita9ao eem
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que sua proposta de pre^os esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio, 
hem como a descritiva tecnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

3.2.1. A declara^ao falsa relativa ao cumprimento dos requisites de habilita^ao e proposta 
sujeitara a licitante as sangoes previstas neste Edital e nas demais comina^oes legais (Art. 7°. 
Lei n° 10.520/02).

3.3. Poderao participar destc PREGAO ELETRONICO as empresas que atendam as seguintes 
exigencias:

3.3.1. Atendam as condigoes deste EDITAL e sens Anexos. inclusive quanto a documenta^ao 
exigida para habilita^ao, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logistica e 
Tecnologia da Informa^ao - SLTI, do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao. por 
meio do site www.comnrasnet.uov.br/;

3.3.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja finalidade e 
ramo de atividade seja compativel com o objeto desta Licita^ao;

3.3.3. Cooperativas e outras formas de associativismo, desde que dependendo da natureza do 
servi^onao haja, quando da execugao contratual, a caracterizagao do vinculo empregaticio 
entre os executores diretos dos servigos (cooperados) e a pessoa juridica da cooperativa ou a 
propria Administragao Publica.
3.3.4. Participagao exclusiva ME(s) e EPP (s) sediadas de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte locals e regionaispara itens de valor ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (art. 
48,1 EC 123/06).

3.3.5. Por ambito Regional entende-se aquela sediadas no estado de Mato Grosso do Sul

3.4. Nao poderao participar deste PREGAO ELETRONICO, empresas que estejam enquadradas 
nos seguintes casos:

3.4.1. Que se encontrem sob falencia. concurso de credores. dissolugao ou liquidagao;

3.4.2. Sob a forma de consorcio;
3.4.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao Publica 
(Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sangao, conforme art. 87, inciso IV. da 
Lei n° 8.666/93;

3.4.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti- 
MS, durante o prazo da sangao.nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/2002;
3.4.5. Empresa punida com suspensao temporaria (art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93) 
do direito de licitar e contratar com a Administragao Publica (Federal, Estadual e 
Municipal), durante o prazo de sangao;
3.4.6. Empresario proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sangao;
3.4.7. Empresario proibido de contratar com a Administragao Publica, em razao do 
disposto no art. 72. paragrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), 
durante o prazo de sangao;

3.4.8. Estrangeiras que nao funcionem no Pals.
3.5. Nao poderao concorrer direta ou indiretamente nesta licitagao:
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3.5.1. Servidor ou dirigente de orgao ou Entidade contratante on responsavel pela 
licita^ao, conforme art. 9°, incise III, da Lei Federal n° 8.666/93.
3.5.2. E vedada a participate de servidor publico na qualidade de diretor ou integrante de 
conselho da empresa licitante, participante de gerencia ou Administrate da empresa, ou 
exercer e comercio, exceto na qualidade de acionista. cotista ou comanditario.

3.5.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo economico ou fmanceiro, somente podera apresentar uma unica proposta de preqos. 
Case uma Licitante participe em mais de uma proposta de preqos. estas propostas de 
pre^'os nao serao levadas em considerate e serao rejeitadas pela Entidade de Licitaqao.

3.5.4. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo economico ou 
fmanceiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participate em mais de 
5%). ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem economica 
ou financeiramente a outra empresa.

Mur

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1. O Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no SICAF que permite a participate ties 
interessados na modalidade licitatoria Pregao, em sua fonna eletronica.
4.2. As Licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data marcada para inicio 
da sessao publica via internet.

4.2.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuiqao de chave de identificato e de senha, pessoal 
e intransferivel para acesso ao Sistema Eletronico no site wvvw.comprasnel.uov.br.

4.2.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica 
e exclusiva da licitante, ou de sen representante legal e na presunqao de sua capacidade tecnica 
para realizaqao das Iran sates inerentes ao Pregao Eletronico.
4.2.3. O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva. incluindo 
qualquer transagao efetuada diretamente ou por sen representante, nao cabendo ao provedor 
doSistema ou ao Municlpio de Dois Irmaos do Buriti-MS. promotor da licitaqao, 
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha. ainda que por 
terceiros.
4.2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.2.5. Como requisito para participate deste Pregao Eletronico, a licitante devera manifestar, 
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilitate 
e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigencias previstas neste Edital. 
ressalvados os casos de participate be microempresa e de empresa de pequeno porte, no 
que eoncerne a regularidade fiscal.

5. DA QUALIFICACAO DAS ME(s) e EPP(s),
5.1. As microempresas. empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP, devem 
atender as disposites estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 
edemais normas de estilo para fins de fruiqao dos beneficios ali dispostos.
5.2. Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar. em 
campo proprio do Sistema. que atende aos requisites do art. 3° da LC n° 123/2006, estando apto a
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usLifruir do tratamento favorecido estabclecido em sens arts. 42 e 49 da mesma Lei. para tazer jus 
aos beneficios previstos.

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRE^OS

6.1. O julgamento da Proposta de Pre^os dar-se-a pelo criterio de MENOR PRE^'O POR ITEM, 
observadas as especifiea^oes tecnicas e os parametros minimos de desempenho definidos no 
Edital.

7. DO REGISTRO (INSERCAO) DA PROPOSTA DE PRE^OS NO SISTEMA 
ELETRONICO

7.1. A participa^ao no Pregao Eletronieo dar-se-a por meio da digitagao da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preyos COM VALOR TOTAL DO 
ITEM (CONFORME EXIGENCIA DO SISTEMA ELETRONICO), a partir da data da 
liberagao do Edital no site www.comprasnet.gov.br, ale o horario limite de infcio da Sessao 
Publica, horario de Brasilia, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento 
da proposta de pregos. Durante este periodo a Licitante podera incluir ou excluir proposta de 
pregos.

7.1.1. A licitante sera inteiramente responsavel por todas as transagoes assumidas em sen 
nome no sistema eletronieo, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, se for o caso (inciso III. Art. 19. Decreto Municipal n° 42/2021). bem 
como acompanhar as operagoes no sistema durante a sessao, ficando responsavel pelo 
onus decorrente da perda de negocios dianlc da inobservancia de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao (inciso IV. art. 19. Decreto Municipal n° 
42/2021).

7.1.2. As propostas de pregos registradas no Sistema Comprasnet implicarao em plena 
aceitagao, por parte da Licitante das condigoes estabelecidas neste Edital e sens Anexos.

7.1.3. Anexar na proposta prospectos tecnicos que confirmem as caracteristicas dos 
produtos ofertados, com cada modelo solicitado, referente aos itens 
1.2,3,4.11.13,14.15,18.19.20,22,23 e 24.

7.2. Apos a divulgagao do Edital no enderego eletronieo www.comnrasnet.uov.br. as Licitantes 
deverao REGISTRAR suas propostas de pregos. no campo "DESCRIQAO DETALHADA DO 
OBJETO", contendo a DESCRIQAO DO OBJETO OFERTADO, incluindo QUANTIDADE, 
PRECO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET). ate a data e bora 
marcada para a abertura da sessao. exclusivamente por meio do sistema eletronieo. quando. entao, 
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de proposta, SOB PENA DE 
DESCLASSIEICACAO DE SUA PROPOSTA.

7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NAO DEVEM CON FER 
NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o 
princlpio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificagao 
da licitante na proposta registrada, esta sera DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

7.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagoes do objeto descritas no
COMPRASNET e as especificagoes constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA),
prevalecerao as ultimas.
7.4. Na Proposta de Pregos registrada/inserida no sistema deverao estar incluldos todos os 
insumos que o compoem, tais como: despesas com mao-de-obra, materiais, equipamentos.
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impostos, taxas. fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execugao do objeto desta licitagao.
7.5. Os documentos que compoem a proposta e a habilita^ao do licitante melhor classificado 
somente serao disponibilizados para avalia^ao da pregoeira e para acesso publico apos o 
encerramento do envio de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO DAS ME(s)/EPP(s)E CRITERIOS 
DE DESEMPATE

8.1. A parlir da data e horario estabelecido no edital para o certame. a Pregoeira abrira a sessao 
publica. verificando as propostas de pre^os lambadas no sistema, as quais deverao estar em 
perfeita consonancia com as especificagoes e condi9oes detalhadas no Item?.2 do Edital.

8.1.1. A Pregoeira podera suspender a sessao para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRICAO DETALHADA DO 
OBJETO” do sistema, confrontando suas caracterfsticas com as exigcncias do Edital e 
sens anexos (podendo, ainda, scr analisado pelo orgao requerentc), 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que nao estejam em confonnidade, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

8.2. Constatada a existencia de proposta incompativel com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexeqmvel, a Pregoeira obrigatoriamente justificara, por meio do sistema, e entao 
DESCLASS1FICARA o item/proposta.

8.3. Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, unica e exclusivamente, no site: 
https://vvwvv.comnrasnet.uov.br/conforme Edital.
8.4. Todas as licitantes poderao apresentar lances para os ITENS cotados, exclusivamente por 
meio do Sistema Eletronico. sendo a licitante imediatamente informada do sen recebimento e 
respective horario de registro e valor.

8.4.1. Os lances serao ofertados e somente serao aceitos lances em moeda corrente 
nacional (R$). com VAEORES UNITARIOS E TOTAIS com no maximo 02 (duas) casas 
decimaispos virgula, considerando as quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE 
REFERENCIA deste Edital.

8.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”, assim 
definido no inciso I do art. 31 do Decreto Municipal n° 042/2021.
8.6. A abertura e o fechamento da fase de lances “via Internet” seraofeitas pelaPrcgoeira, a qual e 
responsavel somente pelo prazo iminente, sendo o Sistema Comprasnet o responsavel pelo 
fechamento do prazo aleatorio.

8.6.1. A etapa de lances da sessao publica tera dura^ao de dez minutos e, apos isso, sera 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois 
minutos do pertodo de durat^ao da sessao publica.
8.6.2. As licitantes poderao oferecer lances mcnores e sucessivos, observado o horario 
fixado e as regras de sua aceita^ao;
8.6.3. A licitante somente podera oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e 
registrado no sistema;
8.6.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aqucle que for 
recebido e registrado em primeiro lugar:
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8.6.5. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas denials 
licitantes, vedada a identifiea^ao do detentor do lance;
8.6.6. A prorroga^ao automatica da etapa de lances, de que tratam os subitem 8.6.1. sera 
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
periodo de prorroga^ao. inclusive no caso de lances intermediarios.
8.6.7. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores. a sessao 
publica encerrar-se-a automaticamente.

8.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexeqiiivel. a Pregoeira podera alertar o proponente 
sobre o valor cotado para o respectivo item, atraves do sistema. podendo o mesmo ser confirmado 
ou reformulado pelo proponente, sob pena de exclusao da proposta para item:

8.7.1. A exclusao de lance sera possivel somente durante a fase de lances, conforme 
possibilita o sistema eletronico, ou seja. antes do encerramento do item;
8.7.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqiiivel durante 
o periodo de encerramento aleatorio, e. nao havendo tempo habil para exclusao e/ ou 
re form ul 39 ao do lance, caso o mesmo nao honre a oferta encaminhada, tera sua proposta 
DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.8. No caso de desconexao com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregao 
Eletronico, o Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recep^ao dos 
lances;

8.8.1. A Pregoeira. quando possivel, dara continuidade a sua atuagao no certame, sem 
prejuizo dos atos realizados;
8.8.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos. a sessao do 
Pregao Eletronico sera suspensa e tera reinicio somente aposdecorridas vinte e quatro 
boras apos a comunica^ao expressa aos participantes, atraves do CHAT MENSAGEM. no 
endere90 eletronico utilizado para divulga9ao no site https://www.comprasnet.uov.br/.

8.9. Incumbira a licitante acompanhar as opera9oes no Sistema Eletronico durante a sessao publica do 
Pregao Eletronico. ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao;
8.10. A desistencia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa de lances e na 
manuten9ao do ultimo prc9o por ela apresentado, para efeito de ordena9ao das propostas de pre90s;

8.11. Apos o enceiTamento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que 
neste caso. por for9a da aplica9ao do tratamento diferenciado, se enquadram como Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. conforme determina a Lei Complementar n° 123/2006, 
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET;

8.12. Entende-se como empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances;
8.13. No caso de empate, sera eoncedida prioridade de contrata9ao de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente. ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor pre90 
valido. nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2006. observando o seguinte:
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8.13.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situa^oes em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local on regionalmente sejam iguais 
ate 10% (dez per cento) superior ao menor prego;

8.13.2. A microempresa on a empresa de pequeno porte sediada local on regionalmente 
melhor elassificada podera apresentar proposta de preqo inferior aquela considerada vencedora 
da licitaqao, situagao em que sera adjudicado o objeto em sen favor;

8.13.3. Na hipotese da nao contrataqao da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente com base na alinea "b", serao convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na situa^ao da alinea "a", na ordem classificatoria, para o 
exercicio do mesmo direito;

8.13.4. No caso de equiValencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, sera realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.13.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia para produto 
nacional em relate ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.666/93, a 
prioridade de eontrata^ao prevista neste artigo sera aplicada exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus as margens de preferencia, de acordo com os Decretos de aplicaqao das 
margens de preferencia, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela 
Lei n° 8.666/93.

ou

9. DA NEGOCIAO E ATUALIZA^AO DOS PRE^OS

9.1. Apos linaliza^ao dos lances havera negocia^oes e atualiza^des dos pregos por meio do CHAT 
MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preqos 
em rela^ao ao estimado para contrata^ao, bem como se o valor unitario e total encontram-se 
com no maximo 02 (duas) easas decimals;

9.1.1. A Pregoeira nao aceitara e nao adjudicara o item cujo preqo seja superior ao valor 
de mercado. para a contrataqao, apurado pelo Departamento de Licitaqoes e Contratos- 
DLC.

9.1.2. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, a 
Pregoeira podera convocar no CHAT MENSAGEM para atualizaqao do referido lance, 
e/ou realizar a atualizaqao dos valores arredondando-os para menor automaticamente, caso 
a licitante permaneya inerte.

10. DA ACEITACAO DA PROPOSTA DE PRE^OS

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificara a aceitayao da licitante conforme 
disposiyoes contidas no presente Edital.

10.1.1. Toda e qualquer informayao, referente ao certame licitatorio, sera transmitida pela 
Pregoeira. por meio do CHAT MENSAGEM;

10.2. Se a proposta de preyos nao for aceitavel, a Pregoeira examinara a proposta de preyos 
subseqtiente e. assim sucessivamente, na ordem de classificayao, ate a apurayao de uma proposta 
de preyos que atenda ao Edital;

10.2.1. Constatada a existencia de proposta incompativel com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexeqiiivel, a Pregoeira obrigatoriamente justificara por meio do 
sistema e entao DESCLASSIFICARA a proposta.
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10.2.1.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manitestamente 
inexeqtuvel, case o mesmo nao honre a oferta encaminhada. tera sua proposta 
rejeitada na fase de aceitabilidade.
10.2.1.2. Quando houver indi'cios de inexequibilidade da proposta de preqo, sera 
oportunizado a licitante o Principio do Contraditorio e da Ampla Detesa, para que 
querendo esclareqa a composi^ao do pre^o da sua proposta, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias. na 
forma do §3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.3. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as 
penalidades estabeleeidas neste Edital;
10.4. Se no curso da licitaqao, depreender indicio de que o levantamento previo de preqos padece 
de fragilidade. a
10.5. A Pregoeira podera diligenciar a disparidade dos preqos ofertados pelos partieipantes em 
razao da estimativa inicial.

10.6. Para ACEITA^AO do valor de menor lanee, a Pregoeira e equipe de apoio analisarao a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, apos a fase de lances, a 
Pregoeira, antes da aceitaqao do item, convocara todas as licitantes que estejam dentro do valor 
estimado para contrataqao, no prazo de no maximo 02 (duas) boras, se outro prazo nao for fixado. 
contados da solieitaqao, para enviar:

10.6.1. A PROPOSTA DE PRE^OS, com o valor devidamente atualizado do lance 
ofertado com a especifica^ao completa do objeto, contendo marca, valor unitario dos 
objetos deste edital, sob pena de desclassificaqao, em caso de descumprimento das 
exigencias e do prazo estipulado;

10.6.2. O envio da proposta de preqos, solicitada no subitem 10.5, devera ser anexada 
corretamente no sistema comprasnet. sendo a mesma compactada em 01 (um) unico 
arquivo (excel, word, Zip, doc, doex, .JPG ou PDF), Tendo em vista que o campo de 
inserqao e unico. a Divisao de Compras e Licitaqoescumprira rigorosamente o Art. 7° da 
Lein0. 10.520/02.

10.6.2.1. Caso a licitante de menor lanee seja desclassificada, serao convocadas as 
licitantes na ordem de classificaqao de lance.

10.7. Toda e qualquer informaqao referente a convocaqao para efetuar o anexo sera transmitida pela 
Pregoeira, via sistema ou por meio do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo.

10.8. A pregoeira, em hipotese alguma, convocara a licitante para reenvio da proposta de 
pre^os fora do prazo previsto no subitem 10.5.

10.8.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou 
prospeeto) a solicitaqao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 10.5 
do Edital.

10.9. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita. desde que atenda a todos os termos do 
Edital e seu preqo seja compativel com o valor estimado da contrata^ao, e atualizado;
10.10. Se a proposta ou lanee de menor valor nao for aceitavel, a Pregoeira examinara a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade. e assim sucessivamente. ate a apuraqao 
de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.
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10.11. Na situa^ao em que houver oferta on lance considerado qualificado para a classihca^ao, 
aPregoeira podera negociar com a licitante para que seja obtido um pre9o melhor.
10.12. A aceitayao da proposta podera ocorrer em momento on data posterior a sessao de lances, a 
criterio da Pregoeira que comunicara as licitantes por meio do sistema eletronico. via CHAT 
MENSAGEM;

10.13. A Pregoeira podera encaminhar pelo Sistema Eletronico contraproposta diretamente a 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um prego justo. bem 
assim decidir sobre a sua aceitagao, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitate.

11. DAS CORRE^OES ADMISSIVEIS

11.1. Nos cases em que a Pregoeira constatar a existencia de erros numericos nas propostas de 
pre90S, sendo estes nao significativos, proceder-se-a as corre9oes necessarias para a apura9ao do 
pre90 final da proposta, obedecendo as seguintes disposi9oes:

11.1.1. Havendo divergencias entre o pre9o final registrado sob a forma numerica e o 
valor apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;

11.1.2. Havendo divergencias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos 
por pre9os unitarios, a Pregoeira procedera a corre9ao dos subtotais, mantendo os pre90s 
unitarios e alterando em consequencia o valor total da proposta.

12. DA HABILITACAO DA(S) LICITANTE(S)

12.1. Concluida a fase de ACEITAC^AO, ocorrera a fase de habilitagao da(s) licitantes(s);

12.1.1. A documenta9ao de habilita9ao das Licitantes podera ser substituida pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, por meio do Certificado de Registro 
Cadastral - CRC.

12.1.1.1. A licitante que desejar e nao possuir o cadastro no Departamento de Compras e 
Licitagoes podera providencia-lo antes da data de abertura da sessao, podendo obler 
infonna9oes por meio do telefone (67) 3243-1117 ou enderego eletronico 
1 icitaeaofu doisinnaosdoburiti.ms.cov.br. porem o cadastro e opcional.

12.1.1.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os 
documentos exigidos para a habilita9ao, as mesmas deverao entrar em contato com a 
Central de Servigos SERPRO, via telefone 
mail:css.serpro@serpro.gov.brou 
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPoital WEB/pages/dynainicPortal.jsf?ITEMNUM=2348.

12.2. A licitante devera declarar em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitagao. que nao 
emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na 
forma do art. 27. inciso V. da Lei n° 8.666/93. com a redagao dada pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 
dc 1999.
12.3. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema. que se compromete a informar a 
SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilita9ao, nos termos do §2° do art. 32 da 
Lei n° 8.666/93. observadas as penalidades cabiveis.

12.4. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA

0800 9789001. ou e-
eletronico:do formularioatraves
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12.4.1. No caso de sociedade simples: inscri^ao do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica^ao dos sens 
administradores;
12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerlidao expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso. que comprove a 
condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte. segundo determinado pelo 
Departamento de Registro Empresarial e Integragao - DREI;
12.4.3. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorizagao. e se for o caso, ato de registro ou aulorizagao para funcionamento expedido pelo 
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
12.4.4.0s documentos acima deverao estar acompanhados da ultima alteragao ou da 
consolidagao respecti va.

12.5. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL:
12.5.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de 
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. mediante apresentagao de 
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios 
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relatives a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751. de 02/10/2014, do 
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
12.5.3. Certidao de Regularidade de Debitos com a Fazenda Estadual, admitida 
comprovagao tambem, por meio de ‘"certidao positiva com efeito de negative'’, diante da 
existencia de debilo confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
12.5.4. Certidao de Regularidade de Debitos com a Fazenda Municipal, admitida 
comprovagao tambem, por meio de '"certidao positiva com efeito de negativo", diante da 
existencia de debito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.5.5. Certificado de Regularidade de Situagao CRF, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servigo / FGTS.
12.5.6. Prova de Inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, 
mediante a apresentagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

12.6. DOCUMENTA£AO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
12.6.1. Atestado de capacidade tecnica em nome da lieitante expedido por pessoa juridica 
de direito publico ou privado demonstrando que forneceu objeto semelhante de forma 
satisfatoria quanto a qualidade e prazo de entrega.

12.6.2. Autorizagao de Funcionamento da empresa lieitante, expedido pela AN VISA - 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, conforme exigido na Lei Federal n°. 6.360 / 
1.976 - Artigo 2°, Decreto Federal n°. 79.094 / 1.977 - Inciso VII e Portaria Federal n°. 
2.814, de 29/05/ 1.998.

12.7. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.7.1. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica;
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12.7.2. Toda e qualquer informa^ao referente a convoca^ao do anexo sera transmitida pela 
Pregoeira atraves do sistema eletronico.
12.7.3. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ANEXADA NO SISTEMA 
COMPRASNET TERA EFEITO PARA O(s) ITEM(s), 0(s)QUAL(is) A EMPRESA 
EN CONTRA-S E CL ASS IFIC ADA.
12.7.4.0 envio de toda documenta^ao solicitada, devera ser anexada corretamente no 
sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) unico arquivo (excel, word, 
.zip. .doe. .docx, .jpg on pdl), tendo em vista que o campo de inser^ao e unico; a die 
cumprira rigorosamente o Art. 7° da Lei N°. 10.520/02.

12.7.5. A Pregoeira, em hipotese alguma. convocara a licitante para reenvio da 
documenta^ao de habilita^ao fora do prazo previsto no subitem 12.5.

12.7.5.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento 
(habilitagao) a solicita9ao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no 
subitem 12.8.do Edital.

12.8. A documenta^ao de habilitate enviada implicara em plena aceita^ao, por parte da licitante, 
das conduces estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o sen autor ao cumprimento 
de lodas as conduces e obligates inerentes ao certame;

12.9. A Pregoeira podera suspender a sessao para analise da documentato de habilitate.

12.10. O nao envio dos anexos ensejara a licitante as sanyoes previstas neste Edital e nas normas 
que regem este Pregao.
12.11. Para 11ns de habilitate, a veriticagao pela Pregoeira nos sftios oliciais de orgao e entidades 
emissores de certidoes constilui meio legal de prova;

12.11.1. A Administra^ao nao se responsabiliza pela perda de negocios quanto aos 
documentos exigidos para habilitate que puderem ser emitidos pela Pregoeira via online, 
gratuitamente, quando da ocorrencia de eventuais problemas tecnicos de sistemas ou 
quaisquer outros. pois e de inteira responsabilidade das licitantes a apresentagao dos 
documentos exigiveis legalmente quando da convoca^ao. pela pregoeira, para o envio dos 
mesmos.

12.12. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
Habilitate na presente licitato ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
serao inabilitadas.
12.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documenta^ao 
exigida para efeito de comprovato de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restri^ao nos termos do art. 43 da LC 123/2006.

12.13.1. Havendo alguma restri^ao na comprova^ao da Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao 
memento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual 
penodo. a criterio da administrate publica, para a regularizagao da documentayao. 
pagamento ou parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou 
positives com efeito de certidao negative, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.

12.13.2. A nao regulariza^ao da documentato no prazo previsto no subitem anterior, 
implicaradecadencia do direito a contratato, sem prejuizo das san^oes previstas no art. 81 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a DLC convocar as licitantes

Ml c
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remanescentes, na ordem de classificaQao, para a assinatura/retirada do Instrumento 
Contratual, on revogar a licitagao;

12.14. Serao realizadas consultas ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administra^ao junto ao Cadastro Nacional de Enipresas Inidoneas e 
Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de Condena^oes Civeis por Atos de Improbidade

pelo
Justi<;a(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) e Lista de Inidoneos mantida 
pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

12.15. Sob pena de inabilita^ao. os documentos apresentados deverao estar:
12.15.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endere^o respectivo, conforme

Nacional deConselhomantidoAdministrativa

segue:
12.15.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da 
matriz.e;
12.15.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da 
filial;

12.15.2. No caso das alineas anteriores, serao dispensados da filial aqueles documentos 
que, comprovadamente, forem emilidos somente em nome da matriz e vice-versa.

12.16. Na fase de Habilitate, apos ACEITA e comprovada a Documenta^ao de Habilitate, a 
Pregoeira HABILITARA a licitante, em campo proprio do sistema eletronieo.

12.17. Nao serao aceitos “protocol°s de entrega" ou “solieitapao de documento" em substitui^ao 
aos documentos requeridos no presente Edital e sens Anexos.

13. DOS RECURSOS

13.1. Apos a fase de HABILITA^AO. declarada a empresa VENCEDORA do certame, 
qualquerLicitante podera manifestar em campo proprio do Sistema Eletronieo, de forma imediata 
e motivada. explieitando sucintamente suas razoes sua intenyao de recorrer no prazo maximo de 
20 (vinte) minutos.
13.2. Sera concedido a licitante que manifestar a intenqao de interpor recurso o prazo de 03 (tres) 
dias para apresentar as razoes recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazoes em igual prazo. que comecara a contar do termino do 
prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (reda^ao conforme o inc. 
XVIII, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

13.2.1. A manifestato de interposigao do recurso, somente sera possivel por meio 
eletronieo (campo proprio do sistema Comprasnet) devendo a licitante observar as datas 
registradas.

13.3. A falta de manifestato imediata e motivada da Licitante importara a decadencia do direito 
de recurso e adjudicato do objeto pela Pregoeira ao vencedor.
13.4. O acolhimento do recurso importara na invalidato apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento.

13.5. A deeisao da Pregoeira a respeito da apreciato do recurso devera ser motivada e submetida 
a apreciato da Autoridade Competente pela lieita^ao. caso seja mantida a deeisao anterior.
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13.6. A decisao da Pregoeira e da Autoridade Competente sera informada em campo proprio do 
Sistema Eletronico, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo para obtengao das informa^oes 
prestadas pel a Pregoeira.
13.7. Deeididos os recursos e constatada a regularidade dos alos pralicados, a Autoridade 
Competente adjudicara o objeto e homologara o resultado da licitagao para determinar a 
contrata^ao.
13.8. Durante o prazo recursal. os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos 
interessados no DCL, caso nao esteja disponivel no Sistema de Eletronico de Inlormagao (SE1).

13.9. Cabe ainda. recurso contra a decisao de:

a) . Anular on revogar o Pregao Eletronico;
b) . Determinar a aplicagao das penalidades de advertencia, multa. suspensao temporaria do 
direito de licitar e eontratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.

13.9.1. Os recursos acima deverao ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da 
intimagao do ato, e terao efeito suspensive;
13.9.2. A intima^ao dos atos referidos no subitem 14.9. alineas "a" e "b" sera feita mediante 
publicayao na imprensa oficial e comunicagao direta as licitantes participantes do Pregao 
Eletronico. que poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

13.9.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao acolhidos;
13.9.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato 
recorrido, a qual podera reconsiderar a sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou nesse 
mesmo prazo faze-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisao ser proferida 
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
14.1. Atendidas as especiiicanoes do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor preyo apurado, a Pregoeira declarara a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) 
item(s) ADJUDICANDO-O(s).
14.2. A indicagao do lance vencedor, a classificagao dos lances apresentados e demais 
informagoes relativas a sessao publica do Pregao Eletronico constarao de ata divulgada no 
Sistema Eletronico httDs://\vvvw .comprasnct.<xo\.br/ sem prejuizo das demais formas de 
publicidade prevista na legislagao pertinente.
14.3. A adjudicagao do objeto do presente certame sera viabilizada pela Pregoeira sempre que nao 
houver recurso. Havendo recurso. a adjudicagao sera efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso.
14.4. A homologagao da licitagao e de responsabilidade da Autoridade Competente e so podera 
ser realizada depois da adjudicagao.
14.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisao, essa devera ser submetida a 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.

15. DO TERIMO DE CONTRATO

15.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual sera de ate 10 (dez) dias a contar da 
regular convocagao que podera ser de maneira direta ou por meio de publicagao na Imprensa 
Oficial.
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15.1.1. O prazo previsto para assinatura on aceite podera ser prorrogado, por igual periodo, 
per solicita^ao justificada do adjudicatario e aceila pela Administra^ao.

15.2. E facultado ao Munici'pio de Dois Irmaos do Buriti. quando a convocada nao assinar termo 
de Contrato. nao aceitar on retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi^oes eslabelecidas, 
sem prejiu'zo das penalidades previstas na legislaqao pertinente, convocar as licitantes 
remanescenles, na ordem de classifica^ao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condi^oes 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a lieitav'ao (art. 64, §2° da Lei Federal n° 
8.666/93).
15.3. A fiscaliza^ao e o acornpanhamento da execu^ao do objeto do contrato cabera a Secretaria 
Municipal de Saude de Dois Irmaos do Buriti-MS, atraves de servidores designados e conforme o 
caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

15.4. A Administragao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal n° 8.666/93).
15.5. A Administra^ao podera obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato. incluindo empregados em 
service, se verificar vicios, defeitos ou incorre^oes resultantes da execu^ao ou do material 
empregado.
15.6. O contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 
8.666/93. com as conseqtiencias indicadas no art. 80. sem prejuizo das san^ocs previstas naquela 
lei e neste ato convocatorio.

15.7. O prazo de vigencia do contrato sera consignado no proprio instrumento. com termo inicial 
a contar da data de sua assinatura. prorrogavel na forma do art. 57. da Lei Federal n°8.666/93.

15.8. O contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em ate 25% (vinte e cinco 
por cento) do sen valor inicial, a sen criterio exclusive, de acordo com o disposto no art. 65. I, 
’ietra b" c.c. §1° da Lei Federal n°8.666/93.
15.9. A contratada mantera. durante toda a execugao do contrato. as conduces de habilita^ao e 
qualifica9ao que Ihe foram exigidas na licitaqao.

16. DO FAGAMENTO

16.1. O(s) pagamento(s) devido(s)a Contratada, em decorrencia do fornecimento do objeto desta 
licitagao, sera(ao) efetuado(s)em conta corrente. no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data 
do efetivo recebimento do equipamento ou material, conforme dispoe o art. 40. inciso XIV. alinea 
“a” da Lei Federal n° 8.666/93, e mediante a apresentaqao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas por funcionarios deste Munici'pio.
16.2. O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetuado(s) apos a comprovagao pela Contratada, de 
que se encontra regular com suas obrigagoes para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresenta^ao das Certidoes Negativas de Debito com as fazendas publicas Federal, Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Ccrtidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT.

16.3. Caso se faya necessaria a retifica^ao de fatura por culpa da contratada. o prazo tera sua 
contagem suspensa ate a data de reapresenta^ao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se, 
entao, prosseguimento a contagem.

16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel a 
contratada, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensate financeira, que sera o
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produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes eorrespondente, repetindo-se a operagao a cada mes de atraso.

16.5. Entende-se por atraso o pen'odo que exceder o previsto no subitem 18.1.

16.6. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao, o produto 
fornecido nao estiver de acordo com as especifica^oes apresentadas e aceitas.

16.7. O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou 
indeniza^oes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregao.
16.8. Caso seja constatado crro ou irregular!dade na Nota Fiscal, o Contratante, a sen criterio, 
podera devolve-la para as devidas corregoes, ou aceita-la com a justificativa da parte que 
considerar indevida.
16.9. Na hipotese de devolugao. a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada. para fins 
de atendimento das condigoes contratuais.

16.10.0 Contratante nao pagara, sem que tenha autorizado previa e formalmente, nenhum 
compromisso que venha a ser cobrado diretamente por terceiros sejam ou nao instituigoes financeiras.

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes deste Pregao correrao por conta da dotagao orgamentaria:

U.O: 05.01 Projeto: 2052 Programa: 10.122.123 Ficha: 833 F. de Recursos: 121000

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer 
pessoa podera impugnar este Edital.

realizada por forma eletronica. pelo e-mailpodera18.2. Impugnagao
1 icilaeao@doisinnaosdoburiti.ms.uov,br, ou por petigao dirigida ou protocolada de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 as 12:00 boras, na sede municipal localizada na Av. Reginaldo Femes da

ser

Silva, n° 01, Centro. Dois Irmaos do Buriti- MS.
18.3. Cabera a Pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e sens anexos, 
decidir sobre a impugnagao no prazo de ate 02 (dois) dias uteis contados da data de recebimento 
da impugnagao.

18.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados a 
Pregoeira, ate 03 (tres) dias uteisanteriores a data designada para abertura da sessao publica, 
exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no Edital.

18.6. A Pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias uteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis 
pela elaboragao do Edital e dos anexos.
18.7. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 
certame.
18.7.1. A concessao de efeito suspensive a impugnagao e medida excepcional e devera ser 
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitagao.
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18.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os 
participantes e a Administrate.

19. DISPOSICOES F1NAIS
19.1. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, responsavel pelo presente Pregao, reserva-se 
o direito de:

19.1.1. Revoga-lo, no todo on em parte, sempre que forem verificadas razoes de interesse 
publico decorrente de fato superveniente, on anular o procedimento, quando constatada 
ilegalidade no sen processamento, de oficio on por provoca^ao de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n° 
8.666/93;
19.1.2. Alterar as condi^oes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentagao de propostas, 
na forma da legislagao, salvo quando a alteragao nao afetar a formulagao das ofertas;
19.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando mediante aviso publico a nova data.

19.2. O ato de homologagao do procedimento nao confere o direito a contratagao.

19.3. Os cases omissos serao resolvidos pela Pregoeira com base na legislagao vigente.

19.4. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologagao do 
procedimento pelo Prefeito Municipal.
19.5. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da 
ampliacao da competitividade enlre os interessados, desde que nao comprometam o interesse 
da Administragao e a seguranga da contratagao.

19.6. Case as certidoes ou qualquer outro documento que contiver anexado no processo 
estiver desatualizado, sendo possivel a verificagao na internet podera haver a atualizagao, 
vedada a inclusao de documentos que deveria constar originalmente na proposta, nos termos 
do art. 43. § 3° da Lei Federal n° 8666/93.

19.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando de recurso 
administrativos, sera feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e, 
nao sendo compulados para esse fim os feriados.
19.8. A pregoeira resolvera os casos omissos com base na legislagao vigente.

19.9. As informagoes inerentes a este Pregao poderao ser obtidas pelos interessados junto ao 
Departamento de Compras e Licitagoes, com a Pregoeira ou Equipe de Apoio. estando disponivel 
para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 boras, na sede municipal localizada 
na Av. Reginaldo Femes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti- MS. telefone (67) 3243- 
1117 e/ou no e-mail: licitacao^/idoisirmaosdoburiti.ms.izov.br.

19.10. Edital e sens Anexos poderao ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site 
https://www.comnrasnet.uov.br/ e no site: http:// wvvw.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br.
19.11. Fica eleito o foro da Cidade de Dois Irmaos do Buriti para dirimir qualquer controversia 
resultante desta licitagao. com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 23 de agosto de 2021.

IRA DOS SANTOSMOIS
Secretario Municipal de Administragao

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CER 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA 

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 005 /2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2021

1. OBJETO:
1.1. A presente lieita<;ao tem per objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi^ao 
de Equipamentos e Materials Permanentes atraves da Secretaria Municipal de Saude do 
Municipio de Dois Irmaos do Buriti, conforme conduces, quantidades e exigencias, 
estabelecidas neste Edital e sens anexos.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A Secretaria Municipal de Saude justifica a necessidade de realizaqao do processo 
licitatorio para futura aquisiqao de Equipamentos e Materials Permanentes que serao utilizados 
na melhoria da qualidade dos serviqos prestados pelas Unidades de Saude deste municipio.

2.2. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti possui unidade de saude com 15 leitos, todos 
utilizados para atendimento da populaqao buritiense pelo SUS, bem como presta atendimento 
ambulatorial. internaqao, SAD I' e urgencia por fluxo de atendimento e demanda espontanea e 
referenciada. A apresenta^ao do pleito visa proporcionar melhoria de acolhimento a saude da 
populaqao do municipio e tambem das comunidades indigenas.

2.3. A aquisiqao dos equipamentos: 01 (um) Raio X-Digital e 01 (um) Ultrasson para a 
Unidade Mista em substituiqao dos equipamentos existentes sao necessarias. vez que sao 
antigos e geram um grande custo com manutenqao.
2.4. Alem disso. e necessaria a modernizaqao dos services de diagnostico complementar de 
unidade mista de Dois Irmaos do Buriti, com foco na melhoria da qualidade do serviqo de 
saude oferecido pelo SUS a populaqao buritiense com serviqo de imagem. possibilitando, 
inclusive, a reduqao do tempo de internagao.
2.5. A substituiqao dos equipamentos existentes melhorara a qualidade dos exames emitidos 
por estes equipamentos. visto que essa aqao mantera os atendimentos existentes para as familias 
necessitadas. haja vista o alto indice alto de assistencia que o municipio propicia, atendendo o 
principio da Universalidade do SUS.
2.6. Frise-se que a Unidade Mista possui dois equipamentos ultrassons, sendo um de 
aproximadamente 16 anos. o qual esta no conserto e esta com dificuldades em eonseguir peqas 
para ele.
2.7. Alem dos equipamentos. e necessaria a aquisi^ao de materials permanentes para equipar o 
consultorio odontologico, espaqo de radiologia. entre outros espaqos utilizados na saude, 
conforme espeeitieado na Proposta de Aquisiqao de Equipamento e Material Permanente n° 
11394.413000/1190-09 (documenlaqao anexa).

3. ESPECIFICACOES DOS BENS
3.1. Especifica^des dos itens neeessarios. nos termos da Proposta anexa a Comunicaqao 
Interna, a seguir:

Valor
unitario Valor totalUnidade QtdeEspecifica^aoItem

APAKI I IIO l)i; RAIO X - ODONTOLOGICO
Bra^o pantografico. Colima, bravos e base: Construidos 
em ai;o, com cantos arredondados.
Base pendular super estavel: Com linhas arredondadas 
e rodi/ios especiais (freio em dois rodizios).__________

R$ 10.196.00R$ 10.196.00UN II
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Pintura na cor gelo. com tratamento anticorrosivo.
Cabo dc alimentai;ao removivel. Segue padrSo ABNT. 
Facilita a substimigao caso necessario.
Produlo com certillcado INMFTRO. Norma NBR IF.C- 
60601-1. NBR IEC-60601-2-7 c NBR 1EC-60I-I-1-3 
Asscgura que o equipamento seja produzido dc acordo 
com as Normas Intcrnacionais dc Seguran^a.
I• spcci Ucav'oes Tccnicas
Tensao da rede: 127V/60I Iz / 220V/60Hz / 220V/50I Iz 
/230V/50Hz / 240V/50I Iz
Potcncia de enlrada: I200VA. TensSo do tubo:70kVp 
Corrente do tubo: 7mA. Tempo dc exposiyao: 60ms a 
3.2s
Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). 
Colimador
Relangular 30 x 40mm
I'illro cqtiivalcnlc em Aluminio: 1.5mm. DimensAo do 
loco do tubo: 0.8 x 0.8mm I'ator de reslriamento: 1:30s.
2 Auos dc Ciarautia ou mais.______________________

A PARK I. HO DE RAIO \ - I l\() DIGITAL 
Descriyiio: Aparelho de Raio X Fixo Digital (DR) 
Conjunto radiologico de I50KV/ 50KW. TensAo de 
alimcntavAo 220VAC OU 380VAC .TRIFASICO AC / 
601 Iz. com Faixa dc kV dc 40KV a I50K.V, com passo 
de ajuste de kv IKV (0.5KV OPCIONAL). com faixa 
de mA 50 a 630mA (50. 80. 100. 125, 160, 200, 250, 
320. 400. 500. 630). Passo de ajuste dc kV I KV (0.5KV 
OPCIONAL) Faixa dc mAs 0.5 a 500 mAs ou ajuste dc 
tempo independente de mAs c tempo, tempo de 
exposii;ao de 0,004. 6,30s ou maior: Tipo de gera^Ao 
MULTIPULSO (ALIA IRLQULNCIA); MAXIMA 
CORRLNTE de 630mA. Mesa tipo tampo llutuante: 
Deslocamento longitudinal e transversaldo tampo. 
Dcslocamento longitudinal do bucky com chassi 
maximo do chassi 43 X 43 cm. Lreios do movimento do 
tampo atraves de pedal LLETROMAGNET1CO, Grade 
mesailxa de 152 Linhas ou oscilante com 80 
linhas/centimetro; Estativa buckymural 
deslocamento vertical ; Freio deslocamento vertical 
bucky mural eletromagnetico; Dispositivo centralizador 
chassi bucky mural .Grade bucky mural llxa 152 Linhas 
ou oscilante com 80 linhas/ccntimetro; Tamanho 
maximo do chassi 43 X 43 cm; Coluna/Estativa 
Contrabalanccada para lixayAo no chAo; Deslocamento 
longitudinal Manual : Freio deslocamento longitudinal 
tipo eletromagnetico; Deslocamento vertical do brayo 
porta tubo Manual ; coluna estativa com RotayAo no 
proprio eixo ; Freio de rolayAo da coluna estativa porta 
lubomanual por pedal; Giro do tubo dc raios x ao redor 
do eixo do suporte do brayo(movimento rotacional . 
IndicayAo dc Angulo Luminoso por gravidadc. Detector 
DR tipo Flat Panel portatil. para ser usado na mesa e no 
bucky mural, com distancia entre pixel 175 pm ou 
menor .com acabamento externo em libra de carbono 
para maior resistencia mecanica contar riscos, com 
ResolucyAo de imagem digital (A/D) dc 14 BIT ou 
maior. Portatil 35x43 cm com cintilador cSi (iodeto de 
cesio) ou silicic amorfo (a-SI). Com sistema de auto 
detecyAo de raios x(AED). Software de aquisiyAo de 
imagens em portugues, com possibilidade dc imprimir 
imagens em impressora DRY, Compatibilidade com o 
PACS para envio de imagens ao servidor dc 
armazenamento (DICOM STORAGli) e rccebimento 
dc cadastre de pacientc cm Worklisl.GerayAo dc 
imagens em formato DICOM com possibilidade de 
exportayAo para outros formatos com Jpeg. TIP. GIF e 
BMP. Software devc possuir login e senha de modo a 
identilicar o operador que rcalizou o exame c hierarquia 
entre adminislrador e operador. Possuir recurso para 
emenda das imagens digitais para proporcionar a 
montagem dc imagens panoramicas tipo "colunao”. 
Acompanha estayAo dc trabalho compalivel com a 
aplicayAo e softwares lieenciados. Devera acompanhar 
o produlo, soluyao dc software . tipo mini PACS ou 
semelhanle. para tornar possivel a distribuiyAo, 
armazenamento e visualizayAo das imagens para 
consultorio. mmimo tic 10 usuarios simullancos.

com

R$ 347.687,50R$ 347.687.50UN I2
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Manual de opcravdo em portugues: Garantia de 24 
mcscs no miniino o detector de raio x; e denials liens 
minimo 12 meses de garantia. Treinamenlo da equipe 
para utili/agao. 
meses integral: mao de obra. parte e pei;as. ineluindo o 
tube de raios-x. Hxigencias: Registro UNICO NA 
ANV1SA do produto: Nao sera sera aceito equipamenlo
analogieo com plaeas e deteetores diversos ._________
AR CONDICIONADO SPLIT 
DescrigOes minimas: Aparelho de ar condieionado tipo 
split. Hi Wal. eapacidade de 9.000 BTU. lensao 
110/220 V. tecnologia inverter, fungao quente e I'rio. 
bifasico 220 volts, controlc remoto sem fio. I'ungao com 
sensor de temperatura no controle remoto. Garantia 
minima de 02 anos. l-tiquela Nacional de Conservagao 
de Eneraia (ENCE) elasse A.

GARANTIA MINIMA: 12 (doze)

R$ 1.984.00RS 1.984.00UN I3

ASPIRADOR DE SIX RED OES ELETRK O 
PORE AT 11,
Deserigoes minimas: Aspirador de seeregoes eletrico 
movel. utilizado nos procedimenlos de aspirar seeregao. 
tluxo de aspiragSo de 31 a 49 LPM. Deve possuir 
valvula de seguranga. suporte com rodi/ios, frasco 
termoplastico/vidro, autoclavavel. transparente. com 
boca larga e eapacidade minima de 03 litros. 
Vacuometro graduado ate 30 pol. Ilg Bivolt. Deve ter 
garantia de fabrica. Manual de manutengao. instalagaoe 
operagiio com o mesmo conteudo apresentado a 
AN VISA,

R$ 5.994.00R$ 5.994.00UN4 I

BOMBA DE IN IT SAO
Bomba de infusAo de equipo universal portatil, deve 
possuir KVO. bolus, leve de ate no maximo 3.0kg e 
eompacto, conllguravel. alarmes sonoros. programagAo 
de infusAo. llxagAo para suporte de soro. material e 
equipo universal, para adminislragAo de solugfles via 
enteral e parenteral, equipamenlo programavel e bivolt. 
One tenha espeeificagdes tecnicas: taxa de infusAo de 
0.1 a 9.999,9ml/h; I'aixa de volume a ser infundido em 
passes de 0.1 ml em 0.1 ml; kvo de 0.1 ate 5.0ml/h: 
operagoes por baterias reearregaveis com eapacidade 
minima de 4 boras. Tela de LCD para ajustes e 
conliguragoes. paincl de LED's para registro de volume 
infundido. LED's indicadores de I'uneionamento. Sinais 
de alarmes audiovisuais de operagAo normal, sensor de 
bateria, sensor de golas. de ;tr. de pressao. indicagoes 
sonoras (bip e voz). inicio da inl'usAo. lermino da 
infusAo, inl'usAo da quanlidade limilada encerrada. 
alarme de oclusAo inferior ou superior. detecgAo de 
bolhas. porta aberta. fechar a porta. instalagAo incorreta. 
configuragAo incorreta. velocidade de infusAo anormal. 
sensor de gotas desconeetado. alimentagAo externa 
desconectada. nivel de bateria. ProgramagAo do volume 
total a ser infundido. programagAo da vazAo em gotas. 
minuto. programagAo do tempo de infusAo. bateria e 
alimentagAo por mais de 4 h no minimo. equipo 
eompativel com a bomba de infusAo, fungAo purgar. 
gr.tvagAo automatica e memoria da ultimas infusoes 
Manual de I'uneionamento. garantia de fabrica. selo 
INMETRO e CERTIFICADO ANVISA.

RS 24.694.00RS 12.347.00UN 25

( ADEIRA
Cadeira confeccionada em ago/ferro com 
assento/encoslo em polipropileno na cor preta. estrutura 
4 pcs.

RS 2.151.50RS 165.50UN 136

C ADEIRA DE BANHO/1IIGIENICA
Cadeira higienica para banho, confeccionado em 
ago/ferro. cor preta. com assento e encosto 
confeccionado em polipropileno. com estrutura fixa. 
eapacidade de ate 150 kg, com eoletor. Assento 
sanitario rcmovivel. anatomica. tamanho de assento 
minimo de 35x40. Apoio para os bragos e pes 
escamoleaveis e lixos. freios bilaterais. rodas dianteiras 
macigas am 06 giratorias. rodas traseiras macigas am 
06 giratorias. Garantia do fabricante contra defeitos de 
I'abrieagAo.

RS 600.00 RS 1.800.00UN 37

( ADEIRA DE RODAS ADULTO
Cadeira de rodas adullo confeccionada em ago/ferro. 
pintura eletroslatiea. apoio para bragos escamoteavel. 
apoio pant pes rcmovivel. com elevagAo de pernas e

RS 881.33 RS 881,33UN8 I
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com regulagem na altura. dobravcl cm sistema X. 
Lncosto c assento cm nylon, com almofada 
incorporada. dc espuma alia densidade c capa de Iccido 
impermcavel. Apoio dc bravos fixos. escalonado c 
escamoteavel com suporte almoladado. Freios 
bilatcrais. rodas diantciras am 06 com pneu maciyo. 
mdas traseiras am 24 pncu antifurto. garl'o cm ago 
carbono maciyo. Mcdidas apmximadas: assento 40 cm. 
largura 60 cm, suporta ate 120 kg. Garantia do 
fabricante contra dcfcilos de fabricacaa_____________
CADE IRA DE RODAS PARA OBESO
Cadeira de mdas para obesos confcccionada cm ayo 
carbono, pintura clctrostatica epoxi. dobravcl cm duplo 
x, com capacidadc dc 130 kg a 160 kg, encosto e 
assento cm nylon, com almofada incorporada. dc 
espuma alia densidade c capa dc iccido impermcavel. 
Apoio para bravos escamoteavel c apoio para pcs 
removivel com regulagem dc altura. Freios bilatcrais. 
rodas diantciras am 06. rodas traseiras am 24 pncu 
antifurto. Mcdidas apmximadas: largura do assento 50 
cm. largura do encosto 50 cm. Garantia do fabricante 
contra dcfcilos dc fabricayao.

R$ 3.325.67R$ 3.325.67UN I9

COMADRE - TIPO PA (EM IN().\)
Comadrc confcccionada cm ayo inoxidavcl. tipo pa. 
conforme NBR 7153-1. com alya, formalo ovalado. 
medindo aproximadamente 40 x 30 cm. conteudo com 
capacidadc dc 3.5 litros, passive! dc esterilizayao por 
mcios fisico-quimicos, cmbalado individualmente, 
contcndo externamente cspccilicayflo do pmduto e 
procedcncia dc fabricayiio..

RS 701.04R$ 233,68UN 310

COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)
COMPUTADOR (nHSKTOP-BASICO)
EspccificayOes minima: que esteja cm linha de 
pmduyao pclo fabricante. Compulador desktop (com 
cabo de energia incluido). proccssador no minimo que 
possua no minimo 4 Nuclcos. 8 thereads c frequencia 
dc 3.0 Gl lz: possuir I disco rigido dc I 113 on SSI) 240 
GL3. memoria RAM dc 8 GB. cm 2 modulos idcnticos
dc 4 GB cada. do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou 
superior, operando cm modalidadc dual C’llANNHL. A 
placa principal deve ter arquilctura ATX. MICROB'FX. 
Possuir pclo mcnos ! slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou 
superior. Possuir sistema dc deteeyao dc inlrusiUi dc 
chassis, com acionador instalado no gabinctc. O 
adaptador dc video integrado devera scr no minimo dc 
I GB dc memoria. possuir suporte ao MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor 
estendido. Possuir no minimo 2 saidas dc video, sendo 
pclo mcnos I digital do tipo IIDMI. display PORT ou 
DVI. Unidade combinado dc gravaySo dc disco otico 
CD. DVD mm. Tcclado USB. ABNT2. 107 teclas com 
tio e mouse USB. 800 DPI. 2 botoes. scroll com fio. 
Monitor dc LED 19 polcgadas (widescreen 16:9) com 
cabo dc dados c dc energia. Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrao IEEE 800.11 b/g/n. 
sistema opcracional Windows 10 Pro ( 64 Bits), fonlc 
compalivcl c que suporta toda a conllgurayao cxigida 
no item, gabinctc e pcrifcricos deverSo funcionar na 
vertical ou horizontal, todos os equipamenlos oferlados. 
(gabinctc tcclado mouse c monitor) devem possuir 
gradayoes ncutras. das cores pretas ou cinza. e mantcr 
o mesmo padrao dc cor, todos os componcntes do 
pmduto deverao scr novos. sem uso. reforma ou 
recondicionamento. com izaranlia dc 12 meses.

R$ 28.368,00R$ 4.728,00UN (>

DETECTOR EETAE
Detector fetal, tipo porUilil. com tccnologia digital c 
possuir display, compacto c design ergonomico. 
Transdutor dc alia sensibilidade para dctcccao ausculta 
dc BCF a partir da KV semana dc gestayilo. Frequencia 
nominal aproximada dc 2 Mllz. c frequencia dc 
Opcrayao dc 2.0MHz. FCF. fai.xa dc mcdiyAo: 50 - 
240bpm. prccisao FCF: ± I bpm. Alto falante embulido 
com potcncia minima dc 5.0W. alto falante som 
Doppler. AlimcntayAo por 2 pilhas AA dc 1,5 V c uso dc 
bateria recarrcgavcl de alimcntayAo 220V -601 Iz- com 
cabo dc forya dc acordo com a norma da ABNT. Dcvc 
ter tela dc LCD colorida. com indicayAo dc bateria

R$ 4.059.30RS 1.353.10UN12 3
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fraca. riimo c batimcnlo cardiaco (BCF) na I'aixa de 30 
a 240 13PM. valores inimcricos c dc onda de batimenlo 
cardiaco I'elal. Alto-I'alante de alto desempenho, tone de 
ouvido e entrada para lone de ouvido. gravador de som 
on computador. dcve possuir garanlia do fabricante. 
Possuir alarmes visuais/sonoros ajustaveis e 
prograniaveis. Bolao liga-desliga. controlc de volume e 
desl igamento automalico.
GI: I A I) KIRA/R 1.1 RIG ERA DOR
Geladeira/Refrigerador. duplex, degelo. frost free, com 
pintura eletrostatica branea. com capacidade de 2801.. 
para acondicionamento de produtos alimenticios 
pereciveis. com gavetAo de legumes transparente. pcs 
estabili/adores. gaveta de frios e iogurtes. com 
iluminagfio interna, porta ovos. prateleiras nas porlas. 
controlc de lemperatura. grades removiveis. voltagem 
220 v on 110 v. ClassifieayAo de ellciencia energetica 
nivel A. qualidade industrial INMETRO. garanlia 
minima de I (um)ano. 

R$ 11.259.80R$ 2.814.95UN 413

IMPRESSORA 
RADIOLOGIC OS
IMPRESSORA DRY. AplicagAo: impressao de lilmes 
radiologicos a seco. Caraeterislica(s) Adicional(is): 
capacidade para 3 tamanhos de (limes simullaneamente 
carregados no equipamento (on-line), resolugAo minima 
de 50 microns, densidade optica de impressAo de 4.0. 
capacidade de impressAo minima de 90 Himes por bora, 
no tamanho 35 x 43cm. capacidade de memoria minima 
IG13. impressAo no padrAo DICOM 3.0. para uso cm 
modalidades medicas. c/ impressAo de lecnologia e 
rcsolugAo minima de 300 dpi para todas as imagens 
nela geradas. earregamenlo dos lilmes a lu/ do dia. cm 
magazine c/ capacidade de no minimo 100 lilmes. 
eonexAo c/ modalidades atraves do protocolo DICOM 
3.0. calibragAo automatica da densidade de cada lilme 
impresso: Escala de cinza de no minimo Mbits: 
Trabalhar com. no minimo. 3 tamanhos diferentes de 
lilmes simultaneamcnte carregados no equipamento 
(on-line). . tensAo elelrica 110/220v.

DRY DE I ILMES

R$ 21.950.00 R$ 21.950.00UN I14

IMPRESSORA LASER MULTIEUNC IONAL 
(C OPIADORA, SC ANNER E FAX OPC IONAL)
Impressora Laser Multilimeional (eopiadora. scanner e 

fax): que esleja em I inha de produgAo pelo fabricante: 
impressora com lecnologia Laser on Led. padrAo de cor 
monocromatico: tipo multilimeional (imprime , copia. 
digitaliza fax): memoria 128 MB; rcsolugAo de 
impressAo 600 x 600 DPI: rcsolugAo de digitalizagAo 
1200 x 1200 DPI: rcsolugAo de copia 600 x 600; 
velocidade de imprcssAo 30 PPM preto e branco; 
capacidade minima da bandeja de 250 paginas; ciclo 
mensaligual ou superior 25.000 paginas; fax 33.6kbps 
opcional: interfaces USB. rede ethernet 10/100 e WIFI 
802.11 b/g/n ; copia c impremc frente e verso 
automalico; o produto devera ser novo, sem uso. 
reforma ou rccondicionamento: garanlia minima de 12 
meses.

R$ 13.909.98R$ 2.318.33UN 615

LANTERNA CLINICA
Lanterna clinica. portatil. AplicagAo: iluminagAo nos 
exames clinieos de rotina. Confeccionada em aluminio. R$ 36.83R$ 36,83UN I16
IluminagAo em LED, funcionamento com 2 pilhas 
palilo. acionamenlo com bolao liga/desliga.
MESA DE ESC RITORIO
Mesa de escritorio confeccionada em 
MADEIRA/MDP/MDF/SIM1LAR/DOBRAVEL. 
possuir 02 gavetas e composigAo simples. Estrutura cm 
ago com pintura eletrostatica a po e pcs nivelados. 
Medidas Minimas: Allura de 75 em x Largura de 120 
em x Profundidade de 60 em.

R$ 455.88 R$ 4558.80UN 1017

M OMTOR M11LTI PA RA M ETROS
Monitor Multiparametro para monitorizagAo de 
paciente adultos. infanlis e neonatais. tamanho da tela 
minimo 12. possuir suporte e no minimo os seguintes 
parametros: I CG. SP02. RESP. PNI. TEMP, analisc 
de arritmias e segmento "Si ". MoniloragAo de pelo 
menos 6 eurvas. ApresentagAo das curvas e parametros 
em video LCD coloridos. Alarmes sonoros e visuais. 
AlimenlagAo: voltagem automatica 110/220 v/

R$ 16.741.39RS 16.741.3918 UN I
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Frequencia: 50/60 11/7 Polcncia da Fonle: 240 VA. 
Caractcristicas adicionais: congdamcnto de tela c 
memoria. componentes alarmes/batcria, acessorios 
conipletos com cabos e scnsorcs. center todos os 
acessorios e componentes necessarios a perl'eita 
instalai;ao e I'uncionamcnlo do equipamento. O 
equipamento devera possuir Registro no Ministerio da 
Saude/ANVISA, garanlia minima dc I ano..
MONITOR Ml ’ I TI PARA METROS PARA
C ENTRO C IRI RGICO
Monitor Multiparamctrico para Centro Cirurgico para 
uso adullo. pediatrico c neonatal, portatil. com alga cm 
curva para transporte cm macas c camas. Possui tela 
minima dc 15 polegadas colorida touchscreen. 
Parametros minimos: ECG. Sp02. RESP, TEMP. 
PNI.ETCQ2. Alarme audio visuais de alimentagao. 
bateria traca c carregando. Hip de QRS. Resolugao 
1024x768 pontos Permitir visuali/agao de no minimo 
08 curvas simultaneas com possibilidadc para alterar as 
cores dos parametros. Possuir armazenamento de pelo 
menos 72 boras de tendencias graficas c numericas. 
Monitoragao e exibigao de todos os parametros 
fisiologicos cm formato grallco e numerico sem 
obstruir a monitori/agao. Alimentagao cletrica bivolt 
automatico. com bateria de pelo menos 4 boras. 
Alarmes audiovisuals ajustaveis com 3 niveis de 
prioridade com limites minimo e maximo para todos os 
parametros. Menu dc configuragao acessivel. 
Comunicagrto bidirecional com central de 
monitoramento atraves de dere padrao ou wireless para 
visualizagao de monilorcs. Protegao contra descarga e 
interfcrencia de desllbrilador e bisturi eletronico e

R$ 40.400.00 RS 40.400.000detector de marca-passo. Comunicagao bidirecional 
com central de monitoramento atraves de protocolo 
141.7. Possuir collector USB, R.I45 e para video exlerno. 
Possuir indicagiio para equipamento ligado em rede 
eletrica e bateria. indicagao para bateria com baixa 
earga. Deve permitir o ajuste manual do limiar dc 
deteegao de respiragao. Memoria para armazenar sua 
ultima conllguragao. Sistema de alarme ininlerrupto 
confofme NBR IEC 60601-1-2-49. Metodo por 
variagdo de Impedancia l oracica. Faixa de frequencia 
respiratoria: 0 a 150 RPM. faixa dc saturagdo dc 
oxigenio: 0 a 100%. faixa dc frequencia cardica: 20 a 
300 BPM. Exibir onda de respiragao. frequencia 
respiratoria e deteegao e alarme de apneia. Protegao e 
medigao para adullo, pediatrico e neonatal. Tipos de 
medida: pressao arterial Diastolica. pressfio arterial 
Media, pressao arterial Sistolica. f aixa de medigiio da 
pressao no manguito, Acessorios basicos:! sensor de 
capnografia com adaptador reulilizavel. I cabo dc ECG 
com 5 vias. I sensor dc lemperatura, I sensor de 
oximetria SPQ2. I mangucira de pressao, I manguito 
adullo e I pediatrico, uma mangucira de I via para 
manguito. oximetro adullo e infantil. minimo de 10 
eletrodos. I Bateria. cabo forga. manual de operagao. 
Garantia minima de 12 meses. Registro na AN VISA.

UN I19

OXIMETRO DE IM I SO
Oximetro de pulso, aparelho eletronico e portatil. para 
monitori/agao nao invasiva da saluragao dc oxigenio e 
frequencia cardiaca de pacientes, devc possuir display 
digital para apresentagao de pelo menos saturagao de 
oxigenio, frequencia cardiaca c plestimograma; com 
tela tipo display de LCD, deve possuir alarmes 
audiovisuais com limites ajustaveis para alia e baixa 
saturagSo de oxigenio e alia e baixa frequencia 
cardiaca. Alimentagao cletrica 110/220 v Bivolt 
Automatico
acompanbado de cabo de alimentagao. capa protetora 
em silicone antiquedas para protegao contra impactos, 3 
(Ires) scnsorcs de dedos. reutilizaveis, sendo I adullo. I 
pediatrico e I neonatal. O equipamento devera possuir 
registro na ANVISA, devera ser apresentado o 
Cerlificado de Boas Praticas dc Fabricagao, manual 
lecnico e de operagito, garantia minima de 1 ano.______

R$ 1676,23 RS 3352,46UN 220

60 1 Iz, bateria interna rccarrcgavel
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PAPAGAIO
Papagaio para uso hospitalar, confeccionado cm ago 
inoxidavel. de facil higicni/agao. superficies lisas, 
capacidade para I litro. Dimensao aproximada: allura 
12 cm. largura 15 em. prol'mididade 28 cm.

R$ 500.40R$ 166.80l IN 321

MAM ALPI I.MONARRKANIMADOR 
AI)ULTO(AMRll)
Reanimador Pulmonar Manual Adullo (Ambulatorial). 
autoclavavel. constituido de balao de silicone 
transparente auto inllavel. reservatorio de oxigenio de 
aproximadamenle 1.600ml. mascara facial, conexao de 
entrada de oxigenio e valvula unidirecional em 
policarbonato e membrana de silicone com 
acoplamcnto externo para mascara de uso adulto. 
Collector universal, valvula de seguranga c 
unidirecional cm policarbonato inquebravel. ajustavel e 
autoclavavel com membranas ile silicone (pop-off), 
vavtila de admissao de ar/O2. balao de ventilagao em 
silicone transparente. exlensao com collector. 
Acompanha 01 (uni) reservatorio de O2 em silicone, 
com extensile em PVC, mascara facial transparente em 
silicone.

R$ 610.92R$ 305,46UN 222

RKANIMADOR PI I.MONAR MANUAL 
PEDIATRIC O ( AMBU)
Reanimador Pulmonar Manual Pediatrico
(Ambulatorial). autoclavavel. constituido de balao de 
silicone transparente auto inllavel. reservatorio de 
oxigenio de aproximadamente 500ml. mascara facial 
pediatrica, conexao de entrada de oxigenio e valvula 
unidirecional em policarbonato e membrana de silicone 
com acoplamcnto externo para mascara de uso 
pediatrico. Collector universal, valvula de seguranga e 
unidirecional em policarbonato inquebravel. ajustavel e 
autoclavavel com membranas de silicone (pop-off), 
vavula de admissao de ar/O2. balilo de ventilagao em 
silicone transparente. exlensao com collector. 
Acompanha: 01 (urn) reservatorio de O2 em silicone, 
com exlensao em PVC, mascara facial pediatrica 
transparente em silicone. 

R$ 349.99 R$ 699.98UN 223

DIAGNOSTK () SEMULTRASSOM 
APU( A< AO TRANSESOEAGK A 
Equipamento transportavel sobre rodizios com no 
minimo de 22000 canais digitais de proeessamento para 
oferecer qualidade de imagein em Modo 2D. Modo M, 
modo M Anatomico. Modo Power Doppler. Modo 
Color Doppler, Modo Doppler Especlral e Doppler 
Continuo. Modo 2D. Console ergonomico com teclas 
programaveis. Tecnologia de feixes compostos e 
Tecnologia de redugao de ruido e artefatos, zoom 
Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aimientar 
em 20% o campo de visao em imagens com transdutor 
linear. Imagem Harmonica: fungao com aplicagao para 
lodos os transdutores. Imagem Harmonica de Pulso 
Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color 
Doppler. Modo Dual Live: divisao de imagem em tela 
dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. 
Power Doppler Direcional. Modo Doppler F.spectral. 
Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler Imaging 
(TDD colorido e especlral. Modo Triplex. Pacote de 
calculus especillcos. Pacote de calculos simples. Tecla 
que permite ajustes rapidos da imagem, olimizando 
automatieanicntc os parametros para imagens em Modo 
B e Modo Doppler. Divisao de tela 
em no minimo 1.2 e 4 imagens para visuali/agfto e 
analise de imagens em Modo B. Modo M, Modo 
Power. Modo Color. Modo Lspeciral. Dual - Modo de 
divisao dupla de tela com combinagoes de Modos. 
Software de imagem panoramica com capacidade de 
reali/ar medidas. Software de analise automatica em

RS 164.452.67 R$ 164.452.67UN I24

tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as 
imagens salvas para pos-analise e proeessamento. 
Possibilitar armazenar as imagens cm movimento. Cine 
loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de medidas. 
Pos-processamento de imagens. Banco de palavras em 
Porlugues. Monitor LCD ou LED com no minimo 17 
polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. 
frame rale de pelo menus 490 frames por segnndo.
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Todos os transdutorcs imiltifrequenciais. banda larga. 
I ID intemo de no minimo 500 GB. 04 portas USB no 
mininio, Minimo de 03 portas ativas para transdutorcs. 
Passivel de upgrade para tecnologia de aquisi^ao de 
imagens 41). Conectividade de rede DICOM. DICOM 
3.0 (Media Storage. Verification. Print. Storage. 
Storage/Commitment, Worklist. Query - Retrieve. 
MPPS (Modality Performance Procedure Step), 
Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R 
para arma/enamento de imagens c/ou clipes em CD on 
DVD regravavcl. no formato: ou JPEG / AVI ou 
MPIXil (Padrao Windows) ou 
visuali/.ador DICOM de leilura automatica. Gravacao 
de imagens em pen drive. Impressao direta. Pelo menos 
32 presets programaveis pelo
usuario. Acompanhar os seguintes transdutores banda 
larga imiltifrequenciais: fransdutor Convexo que 
atenda as frequencias de 2.0 a 5.0 MID; fransdutor 
Endocavitario que atenda as frequencias de 4.0 a 9.0 
MID.; fransdutor Linear que atenda as frequencias de 
4.0 a 11 MID; Transdutor Setorial adullo que atenda as 
frequencias de 2.0 a 4.0 Ml D. Acessorios: Impressora a 
laser colorida, no break compativel com o equipamento. 
Tensile dc acordo com a enlidade solicitante.

DICOM com

710.315,57VALOR TOTAL

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA
4.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga^oes constantes no Edital, sens anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente sens os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execiupao do objeto.
4.2. Apos Autoriza<;ao de Fornecimento, a empresa vencedora devera efetuar a entrega no 
prazo maximo de 90 (noventa) dias apos o pedido, sem custo adicional, sendo de total 
responsabilidade da Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega nao for realizada no prazo 
referido. a CONTRATADA estara sujeita as sangoes previstas neste Edital e em Lei.

4.3. Substituir. reparar ou corrigir. as suas expensas, no prazo tixado neste Termo de 
Referencia. o objeto com avarias ou defeitos;

4.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras que antecede a 
data da entrega. os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida 
comprova^ao;

4.5. Manter, durante toda a execu^ao do contrato, em compatibilidade com as obriga^oes 
assumidas, todas as condigoes de habilitaqao e qualifica9ao exigidas na contrata^ao;

4.6. Informal- nome, CNPJ, inscrigao estadual e endere^o complete do responsavel pela 
garantia, caso seja prestada por terceiros, que, quando exigido no Anexo I, devera ser 
obrigatoriamente. ser prestada no local indicado.

5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1. Sao obriga9oes do contratante:

5.1.1. Receber os objetos no prazo e conduces estabelecidas no Edital e seus 
anexos:
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especifica9oes constantes do Edital e da 
proposta. para fins de aceita9ao e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar a Contratada por escrito, sobre imperfei9oes, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado 
ou corrigido;
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5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga^oes da Contratada, 
atraves de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto. no prazo e forma estabelecidos no Edital e sens anexos;

5.2. A administra^ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados a execu^ao do presente Termo de Contrato. bem eomo por 
qualquer dano causado a terceiros em decorreneia de ato da Contratada, de sens empregados, 
prepostos ou subordinados.

6. QUALIFICACAO TECNICA
6.1. Para a qualifica^ao tecnica, sao solicitados os seguintes documentos:

6.1.1. Atestado de capacidade teenica em nome da licilante expedido por pessoa 
jun'dica de direito publico ou privado demonstrando que forneceu objeto 
semelhante de forma satisfatoria quanto a qualidade e prazo de entrega.
6.1.2. AutorizaQao de Funcionamento da empresa licitante. expedido pela 
ANV1SA
Federal n°. 6.360 / 1.976 - Artigo 2°, Decreto Federal n°. 79.094 / 1.977 - Inciso 
VII e Portaria Federal n°. 2.814, de 29 / 05 / 1.998.

7. QUANTO AS CONDIQOES DE RECEBIMENTO
7.1. O objeto deste termo sera reeebido. desde que:

7.1.1. A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;
7.1.2. A especifica^ao esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de 
Referencia;

7.1.3. Apresente Termo de Garantia.

8. DA MODALIDADE DE LICITACAO:
8.1. A modalidade referente ao procedimento da Aquisigao pretendida sera Pregao Eletronico 
para Registro de Pre^os, do tipo Menor Pre^o por Item.

9. DAS SANQOES APLICAVEIS:
9.1. Alem daquelas determinadas por leis. decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, 
a CONTRA TADA estara sujeita as san^oes definidas nesta Clausula.

9.2. Sem prejuizo das san^oes cominadas no art. 87, 1. Ill e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecu^ao total ou pareial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a previa 
e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra^ao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administra^ao pelos prejiilzos resultantes e depois de decoiTido o 
prazo da sangao aplicada com base na legisla^ao vigente.
9.4. A san9ao denominada “Advertencia" so tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves. assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejulzos signifieativos ao objeto da 
eontrata9ao, cabivel somente ate a segunda aplica9ao (reincideneia) para a mesma infra9ao, caso nao 
se verifique a adequa9ao da conduta por pane da CONTRATADA, apos o que deverao ser aplicadas 
san9oes de gran mais significative.

Agencia Nacional de Vigilaneia Sanitaria, conforme exigido na Lei

\
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9.5. Sao exemplos de infra^ao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de!993, 
da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 068 de 2007 e 146 de 2020 (Pregao 
Presencial e Eletronico. respectivamente):

a) Inexecu^ao total on parcial docontrato;

b) Apresenta^ao de doeumentagaofalsa;

c) Comportamentoinidoneo;

d) Fraudefiscal;

c) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou noContrato.

9.6. As san^oes serao aplicadas sem prejmzo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infra^ao cometida e prejuizos causados a 
administra^ao ou a terceiros.

9.7. Para efeito de aplicagao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situagoes previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

MultaGrauDescrigao da InfragaoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive come per carater 
pennanente. ou deixar de providenciar recomposigao complementar; 
per ocorrencia.__________________________________________ ___
Recusar-se a executar as determinagoes feitas pela FISCALIZAQAO, 
sem motive justificado; per ocorrencia;__________________________
Suspender ou interromper, salvo per motivo de forga maior ou caso 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, per dia e por unidade 
de atendimento; 

0,4% por dia2

1.6% por dia42

3,2% por dia53

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dole de sens agentes; 
por ocorrencia._____________________________________
Permitir situagao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

3,2% por dia54

4,0% por dia65

10%10Inexecugao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a doeumentagao de habilitagao atualizada; por item, por 0.2% por dia7
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
minimos estabclecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia.
Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e sens anexos, 
mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidencia 
formalmente notillcada pela F1SCAL1ZACAO; por ocorrencia._______
Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar da 
FISCAL1ZALAO, por ocorrencia;______________________________

0.2% por dia28

0.4% por dia29

0.8% por dia310

0.8% por dia2

* Incide sobre u parte inadimpUda.

9.8. As sangoes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
previa do interessado, no respectivo processo. no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

9.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execugao do objeto, sera considerada inexecugao total do 
contrato, o que ensejara a rescisao contratual.

9.10. As sangoes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei. an '
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9.11. As sanQdes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia de 
situates que se enquadrem no conceito jundico de tbrQa maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente, 
conforme prejuizo auferido.
9.12. A autoridade competente, na aplica^ao das san^oes. levara em consideragao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administrate, observado o prineipio da proporcionalidade.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS:
10.1. A Empresa devera arcar com todos os custos e despesas. diretas ou indiretas, decorrentes 
do fornecimento dos equipamentos e materiais, sem qualquer onus ao Municipio de Dois 
Irmaos do Buriti- MS.

11. DA FUNDAMENTAL AO LEGAL:
11.1. A aquisiqao de Materiais Hospitalares esta fundamentada com base na Lei n° 8.666/93, 
bem como a modalidade Pregao esta fundamentada na Lei n° 10.520/2002 e Decreto Municipal 
183/2009, e ainda a forma eletronica esta fundamentada no Decreto Federal 10.024/2019 e 
Decreto Municipal 42/2021.

12. DO PAGAMENTO:
12.1. Forma de pagamento: O pagamento sera realizado de acordo com a quantidade e o valor 
dos itens efetivamente fornecidos, no prazo de 30 dias a contar do fornecimento, condicionados 
a apresentagao das notas fiscais/faturasacompanhadas obrigatoriamente das comprova^oes de 
regularidades fiscais junto as Fazendas Publicas Federal. Lstadual e Municipal, comprova^ao de 
regularidade junto ao FGTS e a Justiya do Trabalho, mediante a apresenta^ao de Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas - CNDT, as quais deverao ser devidamente atestadas por prepostos dos 
beneficiarios deste Registro. A forma de pagamento e conforme cada solicita^ao. que podera 
ser a vista ou parceladamente. dependendo da forma de cada contrataqao.

13. DA GARANTIA:
13.1. Os produtos de itens n° 1,2.3,4,11,13.14.15.18.19,20.22,23 e 24 licitados deverao conter 
GARANTIA do fabricante de. no minimo, 24 (vinte e quatro) meses.

13.2. Informal- nome, CNPJ, inscri^ao estadual e endere^o complete do responsavel pela 
garantia, caso seja prestada por terceiros, que devera ser obrigatoriamente prestada no local 
indicado.

14. DAS ALTERACOES DESTE TERMO DE REFERENCIA
14.1. Este Termo de Referencia podera sofrer altera^oes ale a data de divulgaQao ou publicayao 
do instrumento convocatorio, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresenta^ao da 
proposta comercial, bem como, para se adequar as condi^oes estabelecidas pela legislate 
vigente.

15. DA APROVALAO:
15.1. Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe forya de projeto basico para que possa 
produzir os desejados efeitos extehaos.

bis Irmaos ao Buriti-MS, 23 de agosto de 2021.
N

VVbmI
CARLOS AUGUSTO BARBOSA LEITE

Secretario Municipal de Saude
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ANEXO II
FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

CNPJ/MF:FORNECEDOR

OBJETO: AQUISIfAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EM EXECUgAO A 
PROPOSTA N° 11394.413000/1190-09, conforme conduces, quantidades e exigencias, 
estabelecidas neste Edital e sens anexos:

Valor
unitario

Especifica<;ao/IVlarca Valor totalUnidade QtdeItem Prod u to
APARI I.HO DE KAIO \- 
ODONTOI.OGICO UN II

APAREI.IIO DE RAIO X - I IXO 
DIG U AL UN2 I

UN I3 AR C ONDIC IONADOSI’LI I
ASPIRADOR DE SEt RIX OLS 
ELETRICO PORTATIL UN I4

BOMBA DE IMTISAO UN 25

UN 136 CADE IRA

CADEIRA DE BANHO/IIIGIENK A UN 37

UN IS C ADEIRA DE RODAS ADI I.TO

UN I9 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

COMA DR E - TIPO PA (EM IN()X) UN 310

C OMPUTADOR (DESKTOP-BASIC O) UN 6II

UN 312 DETECTOR I EC At,

UN 413 GEI.ADEIRA/REI RIGERADOR
IMPRESSORA Din DE EII.MES 
RADIOLOGIC OS

UN I14

IMPRESSORA LASER
Ml LI IIT INC lOINAI. (COPIADORA.
SCANNER E FAX OPTIONAL)

UN 615

UN I16 LANTERN A C LINIC A
MESA DE ESCRITORIO UN 1017

MONITOR MlT/l IPARAMETROS UN IIS
MOM FOR MI L IIPARAMF FROS 
PARA C ENTRO C IRURGIC O UN I19

OXIME I RC) DE PI I SO UN 220

UN 3PAPAGAIO21

REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
ADULTO ( AMBU)

UN 222

REANIMADOR PULMONAR MANUAL
PEDIA I RICO( AMBU)_______________
UI. I RASSOM DIAt.NOSI ICO SUM 
APLIC ACAO FRANSESOI AGIC A

UN 223

UN I24

-TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
- PRAZO DE ENTREGA:
- LOCAL E DATA:
- TELEFONE: CC:AG:BANCO:

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.... /2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 126/2021 
PREGAO ELETRON1CO N° 005/2021

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS. pessoa jundica de direito publico 
interno, com sede na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n.01 - Centro, nesta cidade, inscrito no 
C.N.P.J. sob o N°.79215-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Wlademir de 
Souza Volk, brasileiro, empresario, casado, portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF n°. 
836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N. Centro, Dois Irmaos do 
Buriti/MS. doravante denominada Contratante empresa

__, com
doravante denominada

ae
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

______. na cidade__________estabelecimento na
brasileiro, portador da carteira de 

, e do CPF n° .
Contratado, representada neste ato por 
identidade tipo RG n.° , emitida pela SSP/
o presente Contrato, cuja celebra^ao Ibi autorizada pelo despacho de homologai^ao do 
processo de Pregao Eletr6nicon,, 005/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual reda^ao, atendidas as clausulas e condi^oes que se enunciam a seguir:

, pactuam

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OB.IETO:
1.1. Aquisigao de equipamento e materiais permanentes em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saude - em execu^ao A Proposta N° 11394.413000/1190-09.

2. CLAUSULA SEGUNDA- DA EXECUCAO:
2.1.0 objeto deste contrato sera administrado por execu^ao direta. entrega imcdiata.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRE^O E CONDI^OES DE PAGAMENTO:

3.1. Da-se a este contrato o valor global de R$ (
3.2. O(s) pagamento(s) devido(s) a Contratada em decorrencia do fornecimento do objeto desta 
licita^ao sera(ao) efetuado(s) em conta corrente, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da 
data do efetivo recebimcnto do bem. conforme dispoe o art. 40, Inciso XIV, alinea "a" da Lei 
Federal n° 8.666/93, e mediante a apresentagao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e vistadas por funcionarios deste Municipio.
3.3. O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetuado(s) apos a comprova^'ao. pelo Contratado, de 
que se encontra regular com suas obrigagoes para com o sistema de seguridade social, mediante 
a apresenta^ao das Certidoes Negativas de Debito com as fazendas publicas Federal, Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT.
3.4. O criterio de reajuste dos pre^os contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40. da Lei 
Federal N°. 8.666/93, em sua atual redagao, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo orgao competente do Governo Federal, ou da variagao efetiva do custo da 
produgao e pregos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ainda 
na variagao mensal do IPCA (IBGE).

)•
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3.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou lato atribiuvel ao 
Contratado, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensa^ao financeira, que sera o 
produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento. multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a opera^ao a cada mes de atraso.

3.6. O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos. inclusive os resultantes 
da incidencia de quaisquer tributes, contribuboes ou obriga^oes decorrentes da legislate 
trabalhista. 11 seal e previdenciaria a que sujeito.
3.7. Caso se fa9a necessaria a retifica^ao de fatura por culpa do Contratado, o prazo tera sua 
contagem suspensa ate a data de reapresenta^ao da fatura ao orgao. isenta de erros, dando-se. 
entao. prosseguimento a contagem.
3.8. Nao serao quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Autorizagao de Fornecimento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:
4.1. O prazo de vigencia do presente Contrato sera de ate XX.XX.2021, podendo ser prorrogado 
no interesse da Administragao e nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8666/93.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA:

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta da dota^o oryamentaria abaixo. 
utilizando-se de recursos financeiros:
Cod.Red. 452 - 07.001-20.606.0701.1018-4.4.90.52.00.00-100 F. de Recursos 100 

Cod.Red. 453 - 07.001-20.606.0701.1018-4.4.90.52.00.00-100 F. de Recursos 123

6. CLAUSULA SEXTA- DA FISCALIZACAO:
6.1. Cabe ao Contratante, a seu criterio e atraves da Secretaria Municipal de Saude, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalizagao de todas as fases de cumprimento do presente 
contrato. e. o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processes de 
inspegao. verificapao e controle a serem adotados pelo Contratante.

7. CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO:
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga^oes constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execugao do objeto.

7.2. Apos Autoriza9ao de Fornecimento, a empresa vencedora devera efetuar a entrega no 
prazo maximo de 10 (dez) dias apos o pedido, sem custo adicional, sendo de total 
responsabilidade da Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega nao for realizada no prazo 
referido, a CONTRATADA estara sujeita as sai^oes previstas neste Edital e em Lei.

7.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referencia. o objeto com avarias ou defeitos;
7.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras que antecede a 
data da entrega, os motives que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida 
comprova9ao;
7.5. Manter, durante toda a execiupao do contrato, em compatibilidade com as obriga9oes 
assumidas, todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na contratagao;
7.6. Informal- nome. CNPJ, inscr^ao estadual e endere90 complete do responsavel pela 
garantia, caso seja prestada por terceiros, que, quando exigido no Anexo 1, devera ser 
obrigatoriamente. ser prestada no local indicado.
8. CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE:
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8.1. Constituem obrigagoes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e conduces estabelecidas no Edital e sens anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especifica^oes constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceita^ao e recebimento definitivo;
8.1.3. Comunicar a Contratada por escrito, sobre imperfeigoes, falhas on irregularidades 
verificadas no objeto fornecido. para que seja substituido. reparado ou corrigido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga^oes da Contratada, atraves de 
comissao/servidor especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e sens anexos;
8.2. A administrayao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados a execu^ao do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de sens empregados, 
prepostos ou subordinados.
9. CLAUSULA NONA- DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
DOS MATERIAIS:
9.1. Os Equipamentos e Materials Permanentes, objetos deste Contrato, deverao ser entregues 
no Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, no local informadopelaSecretaria Municipal de 
Saude, no prazo maximo de 10 (dez) dias, apos a solicitaQao. mediante Autoriza^ao de 
Fornecimento expedida pelo contratante. respeitando-se o limite da quantidade solicitada.

9.2. O recebimento dos produtos se efetivara em conformidade com o art. 76 da Lei Federal n°. 
8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsavel pelo Orgao 
competente, apos a verificaqao da qualidade, quantidade, caracteristicas e especifica^ao dos 
produtos.
9.3. Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utiliza^ao 
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompativel com as 
especilica^oes. proceder-se-a a substituigao. no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da 
comunica^ao da irregularidade pelo Orgao.

9.4. Serao recusadosos produtos que nao atenderem as especifica^oes constantes no Pregao 
eletronico n° 005/2021 e/ou que nao esteja adequado para uso, devendo o Contratado proceder 
a substitui9ao no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da comunica^ao.

9.5. Os produtos, objetos deste contrato, devem-se fazer acompanhados da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa para a efetiva^ao do sen fornecimento.

9.6. Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicam-se subsidiariamente as 
disposi^oes da Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS:
10.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais. a CONTRATADA estara sujeita as sangoes definidas nesta Clausula.
10.2. Sem prejiuzo das sanqoes cominadas no art. 87, I, III e IV. da Lei n° 8.666/93. pela 
inexecu^ao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a previa 
e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

10.3. De acordo com a gravidade do descumprimento. podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica

<5^
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enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao on ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administraqao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanv'ao aplicada com base na legislate vigente.
10.4. A san^ao denominada "Advertencia" so tern lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da 
contratado. cabivel somente ate a segunda aplicado (reincidencia) para a mesma infragao. caso nao 
se veritique a adequa^ao da conduta por parte da CONTRATADA. apos o que deverao ser aplicadas 
san^oes de gran mais significative.
10.5. Sao exemplos de infragao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 del993, 
da Lei n° 10.520 de 2002. dos Decretos Municipals n° 068 de 2007 e 146 de 2020 (Pregao 
Presencial e Eletronico. respectivamente):

a) Inexecudo total ou parcial docontrato;

b) Apresenta^ao de documenta^aofalsa;

c) Comportamentoinidoneo;

d) Fraudeliscal;
c) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou noContrato.

10.6. As san^des serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada. conforme infravao cometida e prejuizos causados a 
administra^ao ou a terceiros.
10.7. Para efeito de aplica^ao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir. que elenca apenas as principals situagdes previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Grau MultaDescrigao da InfragaoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como por 
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposigao 
complementar; por oeorrencia.____________________________
Recusar-se a executar as determinagoes feitas pela 
FISCALIZACAO. sem motivo justificado; per oeorrencia;_____
Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou 
caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por 
unidade de atendimento;

0.4% por dia2

1.6% por dia42

3.2% por dia53

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dole de seus 
agentes; por oeorrencia._________________________________
Permitir situagao que crie a possibilidade ou cause danos fisico. 
lesao corporal ou consequencias letais; por oeorrencia.

3.2% por dia54

4.0% por dia65

10%10Inexecugao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item, por 0.2% por dia17
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por 
oeorrencia.

0,2% por dia28

0,4% por diaRessarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa; 29
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus 
anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas. apos 
reincidencia formalmente notificada pela FISCALIZAQAO; por

0.8% por dia10
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MultaGrauDescri^ao da InfraqaoItem
ocorrencia.

Cumprir determina^ao formal on instrugao complementar da 
FISCALIZACAO, por oeorreneia;

0.8% por dia311

* Incide sobre a parteinadimplida.
10.8. As san^oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
previa do interessado. no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

10.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execi^ao do objeto. sera considerada inexecugao total do 
contrato, o que ensejara a rescisao contratual.

10.10. As san^oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.

10.11. As san^oes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia de 
situa^oes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente. 
conforme prejuizo auferido.
10.12. A autoridade competente. na aplica^ao das san^oes, levara em considerate a gravidade 
da conduta do infrator. o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administrate, observado o principio da proporcionalidade.
11. CLAUSULA DECIMAPRI1V1EIRA- DA RESCISAO:

11.1. A rescisao do Contrato podcra ser:

11.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administrate, nos casos 
enumerados nos incises I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

11.1.2. Amigavel. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitato. 
desde que haja conveniencia para a Administrate.
11.1.3. judicial, nos termos da legisla^ao.

11.2.0 Contratado reconhece os direitos da Administrate em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza^ao escrita e 
fundamentada da autoridade competente.

11.4. Fica o presente contrato. para todos os efeitos de Direito vinculado ao Edital do Pregao 
Eletronico n°. 005/2021.
11.5. Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da execu^ao do objeto, sera aplicavel a 
Legislate pertinente a especie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n°. 8.666/93, em sua 
atual redato.
12. CLAUSULA DECIMASEGUNDA- DAS ALTERACOES:
12.1. O presente Contrato podera ser altcrado nos casos previstos na legislate pertinente, para 
ajuste de condigoes supervenientes que impliquem em modificagoes.
PARAGRAPH UNICO: Qualquer altera^ao nas condi^oes ora estipuladas neste Contrato 
devera ser feita mediante Termo Aditivo. devidamente assinado pelos representantes legais das 
partes.
13. CLAUSULA DECIMATERCEIRA- DA PUBLICA^AC) DO CONTRATO:
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13.1. Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicagao em resume do 
presente contrato.
14. CLAUSULA DEC1MA QUARTA-DO FORO:
14.1.0 foro do presente contrato sera o da Comarca de Dois Irmaos do Buriti, exelmdo 
qualquer outro.
14.2. E. para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 02 
(dois) copias de igual teor.

Dois Irmaos do Buriti-MS,__ de de

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE

CONTRATADA
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