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ESTADODO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURAMUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019
AMPLA CONCORRÊNCIA

Processo Licitatório nº 2019.012129

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE GURUPI, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE GURUPI/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI, Estado do Tocantins, através de seu Gestor, nomeado pelo
Decreto Municipal nº 392, de 1º de abril de 2019, na competência de Órgão Gestor, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados a realização de licitação pública, na Modalidade
PREGÃO, Forma ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, na data e horário abaixo indicado,
visando a AQUISIÇÃO DE ULTRASSOMDIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Licitatório nº 2019.012129, com o intuito de

selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por intermédio do(a)
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 255/2019, de 08 de
fevereiro de 2019.

Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de
outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181 de 1º de Abril de 2015 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais.

II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela

Internet, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas
fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet;
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
e encaminhar o processo devidamente instruído ao Órgão Gestor e propor a homologação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REALIZADO POR MEIO DA INTERNET
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO No: 2019012129
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL, conforme especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 09:00 horas do 21/01/2020.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 09:00 horas do 22/01/2020.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08h45min do dia 24/01/2020.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 24/01/2020.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.

ENDEREÇO: As propostas iniciais serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Gurupi no seguinte endereço:

www.gurupi.to.gov.br e no endereço eletrônico:www.portaldecompraspublicas.com.br.

http://www.gurupi.to.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL, conforme

condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo I e
demais Anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da licitação que atenderem a

todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, dentre
outras constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam devidamente cadastradas no portal da Confederação Nacional
dos Municípios, site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.1.1. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa à Licitante e subsequente encaminhamento
de proposta de preços até a data e horário previstos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

2.2. Da Participação de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP
2.2.1. Caso haja participação de licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão ser

adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº123/2006 e alterações da Lei nº 147/2017.

2.2.2. Deverão atender a todas as exigências deste Edital e estar nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, devidamente
cadastradas no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.2.3. Para comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser apresentada certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, nos termos
do artigo 3º da Instrução Normativa nº 10, de 05/12/2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

2.3. Não poderão participar desta licitação as empresas:
a) Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das
fundações por ele instituídas ou mantidas;

b) Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a Administração Pública;
c) Incidir no estipulado no art. 9.º da Lei nº. 8.666/93;
d) Se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou

incorporação;
d.1) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a
aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada a certidão emitida pelo juízo da
recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame.

e) Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o deste Pregão;
f) Estiverem reunidas sob forma de consórcio;
g) Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
h) Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

2.4. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste
Edital.

2.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação
por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação da Licitante.

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este

Edital.

3.1.1. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.1.2. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da
sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.1.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

3.1.4. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.1.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a abertura do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos referente a este processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo
próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastrados
no sítiowww.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

3.5. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por
parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo

Portal de Compras Públicas, por meio do sítiowww.portaldecompraspublicas.com.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas
junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu
funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo
e-mail: falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao Município de Gurupi/TO
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade da Licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Gurupi/TO, com apoio técnico e operacional do Portal de
Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas

para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.1.1. Serão consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.

5.2. A licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher em campo próprio do sistema eletrônico as Declarações on line,
fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

5.2.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

5.2.2. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

5.2.3. As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma Eletrônica, automaticamente estarão
prestando declaração dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto
no art. 4º, VII, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

5.2.4. O representante credenciado deverá observar as condições do Edital, as condições e exigências previstas e condicionantes
do objeto do certame, manifestar em campo próprio do sistema o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto no
preâmbulo deste ato convocatório.

5.3. As propostas deverão ser elaboradas com base no edital e seus anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o
levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta
licitação.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.4. A licitante, ao apresentar sua proposta no sistema eletrônico, deverá preencher o campo preço unitário e/ou total, em
moeda nacional, com apenas duas casas decimais após a vírgula, sendo desclassificada a proposta que seja apresentada de
forma diversa.

5.4.1. Na proposta deverá conter no que couber, descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, marca, modelo,
prazo de validade ou de garantia;

5.4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Proponente e, havendo divergência entre as condições
da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

5.4.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.4.4. Nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os custos operacionais, os valores incidentes, tais como
taxas, impostos, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na contratação do objeto sem ônus para a Contratante.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas iniciais apresentadas.

5.5.1. A licitante terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e enviando nova proposta, desde que
não tenha encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento desta.

5.5.2. Encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de nova proposta.

5.5.3. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo(a) Pregoeiro(a).

5.6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com as
cláusulas deste Edital.

5.7. Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.

5.8. As licitantes são responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.9. As declarações exigidas neste Edital que não são disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e
enviadas, no que couber, juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação.

5.10. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções
previstas cabíveis deste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema eletrônico, na data,

horário e local indicados neste Edital.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

6.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu
julgamento definitivo conforme definido no neste Edital.

6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a),
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

6.7.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.8. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

6.10. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

6.11.No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação da Licitante.

6.13. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação,
deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

6.13.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado emmais de 85%.

6.13.2.Caso julgue necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar à Licitante melhor classificado que evidencie a exequibilidade
de seu lance ofertado:

a) Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, a Licitante deverá apresentar suas justificativas e documentos que
comprovem a viabilidade e a compatibilidade do valor ofertado com os custos e despesas necessários à integral execução do
objeto, os quais poderão ser encaminhados para análise da Área Requisitante dos produtos a fim de que possa emitir parecer
acerca da exequibilidade;

b) A Proposta considerada inexequível será recusada pelo(a) Pregoeiro(a), hipótese em que será convocado o próximo colocado,
podendo negociar melhor valor para fins de aceitação.

6.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O sistema eletrônico encaminhará
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada o recebimento de lances.

6.14.1.Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.15. Encerrada a etapa competitiva o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido um menor valor, bem como
decidir sobre sua aceitação.

6.15.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

6.16. O(a) Pregoeiro(a) anunciará a Licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre a aceitação do lance de
menor valor.

6.16.1. Caso não haja lances, a Licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial.

6.17. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos caso apresentem valores acima
do valor estimado para negociação.

6.17.1.A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o(a) Pregoeiro(a), após a negociação direta, não obtiver oferta
inferior ao preço máximo fixado, conforme consta nos autos licitatórios.

7. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte, será observado o

disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 e alterações da 147/2014, conforme segue:

7.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem até 5%
(por cento) superiores à primeira classificada desde que esta também não seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

7.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, enquadrada no subitem 7.1.1., mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema
eletrônico, situação em que passará à condição de primeira colocada;

7.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior,
serão convocadas as remanescentes na ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 7.1.1., para o exercício do
mesmo direito.
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7.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos no subitem 7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

7.3. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DETALHADA/ATUALIZADA DAMELHOR CLASSIFICADA E DA ACEITABILIDADE
8.1. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o(a) Pregoeiro(a) registrará a solicitação, via sistema, do envio da proposta

melhor classificada detalhada/atualizada, documentos técnicos e de habilitação.

8.2. Do Prazo e da Forma de Envio da Proposta Detalhada/Atualizada e dos Documentos Técnicos Exigidos
8.2.1. A proposta detalhada/atualizada conforme exigido neste tópico deverá ser encaminhada, juntamente com os documentos

técnicos exigidos, em envelope fechado e identificado com dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone,
endereço digital e outros), do Processo Licitatório e do Pregão Eletrônico.

8.2.2. O envelope deverá ser entregue junto à Diretoria de Licitações instalada, Secretaria Municipal de Administração, sediada
no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa,
Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77.410-970, Caixa Postal 410, Gurupi/TO, telefone: (63) 3301-
4367, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) do Pregão Eletrônico nº 003/2019 - FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

8.2.3. O prazo máximo para envio da proposta detalhada/atualizada, documentos técnicos e outros (habilitação) é de
02 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação por parte do(a) Pregoeiro(a).

8.2.3.1. Tal prazo poderá ser prorrogado igualmente, a critério do(a) Pregoeiro(a).

8.3. Sendo a proposta detalhada/atualizada e os documentos de habilitação enviados pelos Correios, o envelope deverá ser
postado via Express Sedex ou aéreo, e o código de rastreamento imediatamente enviado à Diretoria de Licitações pelo e-
mail: cplgurupi.pe@gmail.com ou pelo telefone: (63) 3301-4367.

8.4. O não envio da proposta atualizada/detalhada e demais documentos no prazo e forma/requisitos estipulados, ou o
descumprimento de eventuais diligências determinadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou o abandono do certame acarretará na
desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra a Licitante.

8.5. Dos Quesitos da Proposta Detalhada/Atualizada
8.5.1. A proposta detalhada/atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões,

devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração
e documento de identificação com foto legível) e conter expressamente:

a) Identificação do Pregão Eletrônico, número do Processo Licitatório;
b) Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição

Estadual e Municipal (se houver);
c) O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor

global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto;

d) A descrição/especificação do objeto cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital;

e) Marca/Modelo, conforme o caso;
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação;
g) Conter prazo de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;
h) Prazo e forma de pagamento, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;
i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;
j) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato, e assinatura de responsável legal da empresa que tenha

poderes para tal ato em nome da proponente.

8.6. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta melhor classificada quanto ao preço, a sua exequibilidade, compatibilidade com o
valor máximo de contratação estimado e o cumprimento com as especificações técnicas do objeto, conforme o caso.

8.6.1. O(a) Pregoeiro(a) examinará os documentos encaminhados e poderá solicitar parecer técnico ou análise por parte dos
servidores do quadro de pessoal da Contratante, bem como dos servidores responsáveis pela elaboração da descrição técnica
do objeto, para orientar sua decisão.

8.6.2. É facultado o(a) Pregoeiro(a) a realização de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das
informações, prestadas pela Licitante, constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações
do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas
alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às
originalmente propostas.

mailto:cplgurupi.pe@gmail.com
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8.8. O(a) Pregoeiro(a) em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a
conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a
juntada de documentos, para atender à exigência deste edital, findo o prazo devidamente estabelecido.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9.1. Nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente serão observados os mesmos
procedimentos anteriores.

8.10. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou no § 2º do Art. 5º do Decreto nº
8.538/2015, seguindo-se a disciplina estabelecida neste Edital, se for o caso.

8.12. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for
declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

9. DOS DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentor da proposta classificada em

primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_
requerido.php);

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo ser feita também em nome de seu sócio
majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará a Licitante, por falta de condição de participação.

9.2. Após a verificação acima, a habilitação da Licitante será aferida por intermédio dos documentos comprobatórios de
Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e
demais Declarações:

9.3. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar:
a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário

individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso a
Licitante seja sucursal, filial ou agência;

d) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede da Licitante, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4. Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar:
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital;

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_ requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_ requerido.php
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c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela Caixa
Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS;

e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

f) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei.

9.4.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.4.2. Caso a Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio
ou sede da mesma, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.5. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar:
a) Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão.
a.1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.

9.6. Para Comprovação da Habilitação Técnica a licitante deverá apresentar:
a) Atestado de Capacidade Técnica equivalente ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, em favor da Licitante, que comprove a execução do objeto de maneira satisfatória e compatível e características com
o objeto desta licitação.

9.7. Das Demais Declarações
a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo Anexo III do Edital);

b) DECLARAÇÕES CONJUTAS (modelo Anexo IV):
I. Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;
II. Declaração de Atendimento ao Art. 5º da CF;
III. Declaração de Atendimento Art. 93 da Lei Nº 8.213, de 24 de Julho de 1991;
IV. Declaração de Cota de Aprendizagem;
V. Declaração de Sustentabilidade;
VI. Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública;
VII.Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Suspensão Temporária ou Inidoneidade para Licitar.

c) Declaração de Atendimento ao Art. 27, Inc. V da Lei Nº 8.666/93 e Art. 7º, Inc. XXXIII da CF (modelo Anexo V do Edital);

c.1) A declaração de atendimento do Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser postada eletronicamente no
momento da inserção da proposta no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.8. Da Habilitação das Microempresa-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP
9.8.1. As empresas qualificadas como ME / EPP na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os

documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de
inabilitação.

9.8.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
Edital, sendo habilitada com restrição.

9.8.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora
do certame.

9.8.1. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pela Licitante,
mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.8.2. A não regularização da documentação de Regularidade Fiscal pela licitante implicará decadência do direito à contratação
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar os licitantes
remanescentes para apresentação da proposta subsequente.
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9.9. Das Disposições Gerais da Habilitação
9.9.1. Os documentos exigidos para habilitação neste Edital deverão ser enviados juntamente com a proposta

detalhada/atualizada pelos Correios, em envelope devidamente lacrado, com identificação do Pregão Eletrônico, número do
Processo, razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, postado via Express Sedex ou aéreo, devendo o código de
rastreamento imediatamente enviado à Diretoria de Licitações pelo e-mail: cplgurupi.pe@gmail.com ou pelo telefone: (63)
3301-4367.

9.9.2. O prazo máximo para envio dos documentos de habilitação, técnicos e proposta detalhada/atualizada é de 02
(dois) dias úteis, contados a partir da solicitação por parte do(a) Pregoeiro(a).

9.9.3. O não envio dos documentos no prazo e forma estipulados, o descumprimento de eventuais diligências determinadas
pelo(a) Pregoeiro(a) ou o abandono do certame acarretará na inabilitação da licitante, sem prejuízo da instauração de
processo sancionatório contra a mesma.

9.9.4. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados no original, cópia autenticada ou cópia não
autenticada acompanhada dos respectivos originais, para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, ou, ainda,
por publicação em órgão da imprensa oficial.

9.9.4.1. Não serão aceitos documentos em forma divergente do exigido neste Edital, nem a apresentação de protocolo em
substituição a documento solicitado.

9.9.5. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da sede matriz, se a licitante for
matriz, ou todos em nome e CNPJ da filial se a licitante for filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.9.6. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor,
deverão ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública deste Pregão.

9.9.7. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação,
ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.9.8. No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123/2006 e no § 2º do Art. 5º do Decreto nº 8.538/2015, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

9.9.9.1. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a), examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.

9.9.10.Havendo superveniência de fato impeditivo, fica a Licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.

9.9.11.No julgamento da habilitação o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.

9.9.12.Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de Certidões constitui meio legal
de prova.

9.9.13.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10. DOS RECURSOS
10.8. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua

intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.8.1.A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a)
autorizado a adjudicar o objeto à Licitante declarada vencedora.

10.9. Diante da manifestação da intenção de recurso o(a) Pregoeiro(a) verificará as condições de admissibilidade do recurso,
no entanto, não atendendo de pronto o mérito recursal.

10.9.1.Recebida a intenção de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três)
dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que
começará a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

mailto:cplgurupi.pe@gmail.com
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10.9.2.As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou
conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a) ou enviadas por quaisquer outros
meios.

10.10. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar
suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo
subir devidamente informado ao Gestor Demandante para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.10.1. O acolhimento de recurso(s) invalidará tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10.2. Julgado o(s) recurso(s), a decisão constará exclusivamente no sistema eletrônico, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

10.11. O recurso não terá efeito suspensivo, exceto quanto à habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas.

10.12. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados
legalmente ou não identificados no processo para responder pela Licitante.

10.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com posterior

homologação do resultado pelo Ordenador da despesa.

11.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos ao Ordenador da despesa
para adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e homologação do procedimento licitatório, eletronicamente.

11.3. Finalizada a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Após a homologação da Adjudicação e do procedimento da Licitação, a licitante vencedora do certame será convocada por

Autoridade Competente, para assinar ou retirar Contrato ou Instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados do Ato Convocatório, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.

12.1.1.Alternativamente à convocação para comparecer perante a Demandante para a assinatura do Contrato ou aceite/retirada
do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado pelo mesmo
prazo, a contar da data de seu recebimento.

12.1.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Contratada e
aceite pela Administração.

12.2. É facultado à Contratante quando a convocada deixar de firmar no prazo estabelecido no Art. 64 da lei 8.666/93 assinar o
Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o Ato Convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

12.3. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
estabelecidas neste edital.

12.4. Por ocasião da assinatura do contrato, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do contrato.

12.5. Decorridos o prazo de validade de sua proposta, sem convocação para a contratação, fica a licitante liberada dos
compromissos assumidos.

12.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante
vencedora.

12.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

13. DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DA FORMA DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E DO
TREINAMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

13.1. Os procedimentos quanto ao prazo de entrega, condições de recebimento, da forma de aquisição, instalação e
treinamento, local de entrega, garantia dos equipamentos e outras informações, deverão atender às determinações constantes
dos itens 6 do Termo de Referência - Anexo I, bem como na Cláusula Terceira da Minuta do Contrato – Anexo VI, ambos deste
Edital.
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14. DO PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO RECURSO E DO REAJUSTE

14.1. Do Pagamento
14.1.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, após a emissão da Nota

Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o
Atesto de Recebimento do objeto, devendo ser observado o disposto no item 8 do Termo de Referência - Anexo I na Cláusula
Sextaa da Minuta do Contrato - Anexo VI, ambos deste Edital.

14.2. Da Dotação e do Recurso
14.2.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Termo correrá à conta dos recursos específicos consignados no

Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Gurupi - TO:
Ação: Mobil e Equipto Atenção Espec - BINVEST
Dotação: 07.0709.10.302.1043.1112
Elemento: 449052- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
Fontes de Recursos: 0498 e 0040.

15. DA VALIDADE, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS
15.1. A validade do contrato será a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento do objeto, não podendo

ultrapassar o fim do exercício financeiro em vigor, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as
previsões da Lei nº 8.666/93.

15.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

15.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Kairo Jessé Dourado Cabral, Coordenador II, telefone: (63)
3315-0094 ou (63) 3315-0085, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, responsável também pelo
atesto das Notas Fiscais emitidas pela Contratada.

15.4. Deverá ser observado o disposto no item 10 do Termo de Referência - Anexo I, bem como na Cláusula Sétima da Minuta do
Contrato - Anexo VI, ambos deste Edital.

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1. As obrigações das Partes do Contrato, além das constantes na Lei nº 8.666/93, estão elencadas e deverão ser observadas

conforme elencadas no item 11 do Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula Oitavada Minuta do Contrato-Anexo VI do Edital.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES
17.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões), além das responsabilidades por perdas e danos, devendo

observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7° da Lei
n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, devendo ser observado o disposto no item 11 do Termo de
Referência – Anexo I e na Cláusula Nona Minuta do Contrato-Anexo VI do Edital.

18. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DESTA LICITAÇÃO
18.1. A Autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

18.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este Pregão poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice

manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os Princípios da Ampla Defesa e Contraditório.

19.2. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade
de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.

19.3. A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á a
sanções previstas neste Edital.

19.4. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do Município de Gurupi/TO.
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19.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação
de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública do pregão.

19.7. A critério do(a) Pregoeiro(a), o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser
prorrogado pelo tempo que imprescindivelmente se julgar necessário.

19.8. A Licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

19.9.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), no endereço eletrônico mencionado
neste Edital ou através do telefone (63) 3301-4367.

19.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por Conveniência Administrativa, sem prejuízo do
disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.

19.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na
página www.gurupi.to.gov.br.

19.13. O inteiro teor do processo licitatório está disponível para vista aos interessados, na Diretoria de Licitações, sito no Centro
Administrativo da Prefeitura, BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco “H”, parte do
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi/TO, CEP: 77.410-970, telefone: (063) 3301-4367, de segunda à sexta-feira, das
08:00hrs às 12:00hrs e das 14:00hrs às 18:00hrs.

19.14. O foro da cidade de Gurupi/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

20. DOS ANEXOS
20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO III - Declaração Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO IV - Declaração Conjunta;
ANEXO V - Declaração de Atendimento ao Art. 27, Inc. V da Lei Nº 8.666/93 e Art. 7º, Inc. XXXIII da CF;
ANEXO VI - Minuta de Contrato.

Gurupi/TO, aos 08 dias do mês de janeiro de 2020.

FUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gutierres Borges Torquato
Decreto nº 0392/2019

http://www.gurupi.to.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Licitatório nº 2019.012129 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS  

 
1. DEMANDANTE 
Demandante: Município de Gurupi por intermédio do Fundo Municipal de Saúde. 
Responsável: Gutierres Borges Torquato 
Telefone: (63) 3315-0085 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. Fazem-se necessárias as aquisições do Mamógrafo Digital para fins de diagnósticos de mamografia com tecnologia 

digital e Ultrassom Diagnóstico, para atender as necessidades aos usuários da rede Municipal de Saúde / Fundo Municipal 
de Saúde juntamente com a Clínica de Saúde da Mulher, elevando a segurança para os pacientes e colaboradores. Com foco 
contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos; 

 
2.2. Mamografia Digital é de fundamental importância para o diagnóstico precoce do câncer de mama, pois oferece uma 

maior qualidade de imagem, reduzindo a dose de exposição à radiação nos pacientes submetidos ao procedimento 
mamográfico. Além disso, permite a realização de estereotaxia e biópsia mamária, possibilitando uma redução no tempo de 
aquisição da imagem e ampliando o atendimento ao público com qualidade e dinamismo. 

 
3. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A licitação para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93 e a Lei 

Federal nº 10.520/2002. 
 
3.3. O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar n° 
123/2006 de 14/12/2006. 

 
3.4. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, 
Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Portaria 453, De 01 De Junho De 1998, observadas as 
alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 
4. DO OBJETO 
4.1. Constitui objeto deste Termo de Referência: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVAS DO OBJETO 
5.1. As descrições referentes às especificações técnicas elencadas na tabela abaixo são referências mínimas. 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

1 46096 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO – USG 
SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 65.000 CANAIS DE 
PROCESSAMENTO PARA ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA COM SOFTWARE GERAL 
PARA APLICAÇÕES EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA, 
UROLOGIA, PEQUENAS PARTES (MAMA, TIREOIDE, MÚSCULO ESQUELÉTICO), 
VASCULAR CEREBRAL, VASCULAR PERIFÉRICO, VASCULAR ABDOMINAL, CARDIOLOGIA 
E IMAGENS 3D EM TEMPO REAL (4D), FRAME. RATE SUPERIOR A 1.000 QUADROS/S; 
FAIXA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 170 DB; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PENETRAÇÃO 
DE 30 CM; MONITOR DE LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 19?; DEVE POSSUIR TECLADO 
NÃO RETRÁTIL, POSSUIR IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MÍNIMO 256 NÍVEIS 
DE CINZA PARA O MODO 2D; CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA PARA, NO MÍNIMO, 
QUATRO TRANSDUTORES SEM ADAPTAÇÃO; POSSUIR PELO MENOS 8 ZONAS FOCAIS; 
ZOOM E PAN ZOOM, EM TEMPO REAL E COM IMAGEM CONGELADA; OPERAÇÃO NOS 
MODOS B / D / C / M / BB / BD / BM, DOPPLER ESPECTRAL, DUPLEX E TRIPLEX; 
DOPPLER PULSADO E CONTÍNUO DIRIGÍVEL, POWER DOPPLER, E POWER DOPPLER 
DIRECIONAL; COLORIZAÇÃO DE IMAGENS NOS MODOS B, M, E DOPPLER ESPECTRAL; 
MODO DUPLEX PARA 2D E DOPPLER SIMULTÂNEOS E MODO TRIPLEX PARA 2D E 
DOPPLER COLORIDO OU POWER DOPPLER SIMULTÂNEOS E EM TEMPO REAL; DEVE 
POSSUIR INVERSÃO AUTOMÁTICA DE COR; MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGEM 2D AO 
LADO DA RESPECTIVA IMAGEM EM MODO COLOR, AMBAS EM TEMPO REAL; DEVE 

UNID 01 
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POSSUIR SOFTWARE PARA DETECTA UMA IMAGEM TRIDIMENSIONAL E MELHOR A 
RESOLUÇÃO DE CONTRASTE, REDUZINDO ARTEFATOS E MELHORANDO AS BORDAS 
EM IMAGEM 3D EM TEMPO REAL PARA REVELAR A FACE FETAL EM APENAS UM 
TOQUE DE BOTÃO; OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM BIDIMENSIONAL; 
SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO COLOR DOPPLER COM APENAS UM 
BOTÃO; SOFTWARE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DO DOPPLER ESPECTRAL COM 
APENAS UM BOTÃO; MÓDULO DE ECG INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; POSSUIR 
REVISÃO EM CINELOOP QUE POSSUA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E EXIBIÇÃO DE 
PELO MENOS 1.000 QUADROS DE IMAGENS 2D E EM CORES, EM TEMPO REAL E MODO 
DUPLEX; DEVE POSSUIR MELHORIA AUTOMÁTICA AO TOQUE DE UM BOTÃO PARA OS 
MODOS PW DOPPLER E COLOR; SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
ADAPTATIVO PARA REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS PARA MELHORAR A 
DIFERENCIAÇÃO DOS TECIDOS; COMPOSIÇÃO ESPACIAL DE IMAGEM EM TEMPO REAL, 
ATRAVÉS DE INTERPOLAÇÃO DE MÚLTIPLOS FEIXES DE ALTA PRECISÃO; OTIMIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA DA IMAGEM 2D (AJUSTE TGC E GANHO DE RECEPÇÃO) PARA ALCANÇAR 
UNIFORMIDADE IDEAL E BRILHO DOS TECIDOS; MODO M ANATÔMICO; POSSUIR 
FUNÇÃO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DE DOPPLER, COM 
SELEÇÃO PELO USUÁRIO DAS MEDIDAS E ÍNDICES; IMAGENS TRIDIMENSIONAIS EM 
TEMPO REAL COM CAPACIDADE DE ADQUIRIR E EXIBIR ATÉ 40 VOLUMES/S NO MODO 
4D; POSSIBILIDADE DE TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO; TEXTO RÁPIDO 
PARA ANOTAÇÃO A QUALQUER MOMENTO DURANTE O EXAME; IMAGEM DE SEGUNDA 
HARMÔNICA DE TECIDOS; IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA TRANSDUTOR LINEAR; 
ANGULAÇÃO DE IMAGEM 2D NO TRANSDUTOR LINEAR (STEER); OTIMIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DE IMAGEM AO TOQUE DE UM BOTÃO (AJUSTE DE 
CURVA DE TGC, GANHO GERAL, CURVA DE COMPRESSÃO, LINHA DE BASE, GANHO 
PARA PREENCHIMENTO DE COLOR); DEVE POSSUIR SOFTWARE ESPECÍFICO PARA 
REDUÇÃO DE ARTEFATOS DO TIPO SPECKLE COM MELHORIA DA DEFINIÇÃO DE 
IMAGEM E RESOLUÇÃO DA BORDA PARA MELHORAR A DIFERENCIAÇÃO DOS TECIDOS; 
COMPOSIÇÃO ESPACIAL POR INTERPOLAÇÃO DE FEIXES; DISCO RÍGIDO COM 
POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 250 GB; CAPACIDADE 
ARMAZENAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS EM CD/DVD 
E VIA PORTA USB; POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO 
COMPATÍVEL PC (IMAGEM E CLIPE DE VÍDEO); DEVE POSSUIR CONECTIVIDADE DICOM 
3.0 INCLUINDO OS PROTOCOLOS PRINT, STORE, WORKLIST, PPS E LAUDOS 
ESTRUTURADOS; MANUAL BÁSICO EM PORTUGUÊS; DEVE OFERECER RECURSO DE 
REGULAÇÃO DE VOLTAGEM BIVOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA INTEGRADO AO 
APARELHO OU ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO EXTERNO ESTABILIZADO COM ONDA 
SENOIDAL PARA PREVENÇÃO DE EVENTUAL CONEXÃO ERRÔNEA QUE POSSA CAUSAR 
A QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS COMO FONTE DE ENERGIA; SOFTWARE 
DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS; RECONSTRUÇÃO 
3D FREEHAND; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) CONEXÃO DE TRANSDUTORES 
SIMULTÂNEO E NO MÍNIMO 2 (DUAS) ENTRADA DE USB E TODOS OS TRANSDUTORES 
DEVERÃO SER ELETRÔNICOS DO TIPO BANDA ESTENDIDA, COM NO MÍNIMO A 
SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:  
01-TRANSDUTOR CONVEXO PARA EXAMES DE MEDICINA INTERNA E VASCULAR 
ABDOMINAL FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2 A 5 MHZ; (VARIAÇÃO DE + /1 MHZ); 
01-TRANSDUTOR LINEAR PARA EXAMES VASCULAR, VASCULAR PERIFÉRICO, 
PEQUENAS PARTES, MAMA E MUSCULOESQUELÉTICO FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 
11 MHZ; (VARIAÇÃO DE + /1 MHZ);  
01-TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO PARA EXAMES DE OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA 
FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 9 MHZ COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 170º; 
(VARIAÇÃO DE + /1 MHZ); 
01-TRANSDUTOR SETORIAL PARA EXAMES DE CARDIOLOGIA FAIXA DE FREQUÊNCIA 
DE 1 A 4 MHZ; (VARIAÇÃO DE + /1 MHZ). 
O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS:  
01-IMPRESSORA LASER;  
01-NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. 

2 48067 

APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRETO E INTEGRADO 
COMANDO/GERADOR 
CONSOLE DE OPERAÇÃO INTEGRADO AO BIOMBO DE OPERAÇÃO RADIOLÓGICA, 
ESTAÇÃO DE TRABALHO, MONITOR, MOUSE, TECLADO, NO-BREAK E PAINEL DE 
CONTROLE. POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO GERADOR DE NO MÍNIMO 4,3KW; AJUSTE 
DE KV DE 20 A 40, COM PASSOS DE 1 KV; FAIXA DE MAS MAIOR OU IGUAL A 500; 
CORRENTE RADIOGRÁFICA COM O VALOR MÍNIMO DE 120MA; VISUALIZAÇÃO DOS 
PARÂMETROS RADIOLÓGICOS: KV, MA E MAS; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE FALHA DO 
GIRATÓRIO; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO INTEGRADA A CURVA DE CARGA DO TUBO 
DE RAIOS X; FALHA NO FILAMENTO DO TUBO; FALHA DO CIRCUITO DO GIRATÓRIO; 
SOBRECARGA DO TUBO; REDE 220VAC ?MONOFÁSICO/BIFÁSICO  50/60HZ; CONTROLE 
AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (AEC), COM NO MÍNIMO 10 NÍVEIS DE DENSIDADE; 
SELEÇÃO DE TÉCNICAS: AUTOMÁTICAS, SEMIAUTOMÁTICAS E MANUAL; SISTEMA 
SINCRONIZADO ENTRE O EMISSOR E O RECEPTOR DE RAIOS X; O DETECTOR DR 
DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE INTEGRADO (NATIVO) AO HARDWARE E AO 
SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DOSE 
APLICADA NO PACIENTE EM TEMPO REAL. A IMAGEM ADQUIRIDA DEVE 
OBRIGATORIAMENTE SER VISUALIZADA NO MONITOR COM REGISTRO DA DOSE 
APLICADA;  

UNID 01 
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BRAÇO ISOCÊNTRICO MOTORIZADO (GANTRY) 
DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 700MM; MOTORIZADO PERMITINDO 
RADIOGRAFIAS EM PÉ, ASSENTADO OU EM MACA ESPECIAL; MOVIMENTO DE 
ROTAÇÃO MOTORIZADA DE NO MÍNIMO DE +180°/-180°, COM PARADAS 
AUTOMÁTICAS EM 0°, -45°,+45°; COMPRESSÃO MOTORIZADA COM SENSOR 
AUTOMÁTICO DE PARADA E AJUSTE MANUAL DISPONÍVEIS EM AMBOS OS LADOS DO 
BRAÇO MOTORIZADO COM A COMPRESSÃO INDICADA EM PAINEL LCD; 
DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS TÉRMINO DA EMISSÃO DE RAIOS-X 
SELECIONÁVEL; SISTEMA DE COMPRESSÃO ACIONADO POR PEDAIS PARA CONTROLE 
DE FORÇA; FORÇA DE COMPRESSÃO MOTORIZADA DE ATÉ 200N(20KG); MESA DE 
MAGNIFICAÇÃO EM POLICARBONATO PARA FATOR DE AMPLIFICAÇÃO DE 1,5 E 1,8 
VEZES; SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DAS BANDEJAS; BANDEJAS DE COMPRESSÃO 
24X30CM,18X24CM, SPOT LOCALIZADO APROXIMADO DE  9X9CM, FENESTRADA E DE 
CAMPO ABERTO, PEQUENAS MAMAS OU COM PRÓTESE DE APROXIMADAMENTE 
10X23, COMPRESSÃO AXILAR DE 08X20CM APROXIMADAMENTE, COMPRESSÃO PARA 
BIOPSIA 2D; MÁSCARAS DE COLIMAÇÃO 24X30,18X24 E 9X9 CM;  
TUBO DE RAIOS-X 
TUBO DE RAIOS X DE ALTA ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 9.000RPM COM ÂNODO DE 
TUNGSTÊNIO OU MOLIBDÊNIO E MICROFOCOS DE 0,1 DE 2KW OU MAIOR E 0,3MM DE 
9KW OU MAIOR; FILTROS DE MOLIBDÊNIO DE 30M E DE RÓDIO DE 25M; CAPACIDADE 
TÉRMICA DO ÂNODO GIRATÓRIO MÍNIMA DE 300KHU; COLIMAÇÃO DO FEIXE DE 
RADIAÇÃO NOS TAMANHOS 24X30, 18X24 E 9X9CM; FILTRAÇÃO INERENTE DE 
BERÍLIO DE 0,5MM;  
PAINEL DETECTOR DE IMAGEM DIGITAL 
PAINEL DETECTOR DE IMAGEM DIGITAL PARA AQUISIÇÃO DA IMAGEM 
MAMOGRÁFICA, DE SELÊNIO AMORFO OU IODETO DE CÉSIO, COM TECNOLOGIA DE 
CONVERSÃO DIRETA OU INDIRETA E COBERTURA EM FIBRA DE CARBONO; ÁREA 
ATIVA DE NO MÍNIMO 24X29CM; RESOLUÇÃO DE IMAGEM COM MATRIZ MÍNIMA DE 
3000X3500 PIXELS; TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 80M; CONVERSOR A/D DE 16 
BITS; TEMPO MÁXIMO PARA EXIBIÇÃO DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE 8 SEGUNDOS; 
GRANDE ANTI-DIFUSORA DE NO MÍNIMO 335L/POL E RAZÃO 5:1. 
 
ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) 
COM PROCESSADOR NO MÍNIMO TIPO CORE I7 OU SUPERIOR; DISCO RÍGIDO MÍNIMO 
DE 1TB DE CAPACIDADE; MEMÓRIA RAM MÍNIMA A PARTIR DE 8GB; SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS PROFESSIONAL; MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21 
POLEGADAS TOUCHSCREEN; UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE CD/DVD; 
SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS, TOTALMENTE EM PORTUGUÊS(BR); 
AJUSTE MANUAL DE BRILHO E CONTRASTE, VISUALIZAÇÃO EM TAMANHO REAL (1:1 
MM) OU AJUSTADA À TELA; MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA, ANOTAÇÃO, AJUSTE 
AUTOMÁTICO DE BRILHO E CONTRASTE; INVERSÃO PRETO/BRANCO, 
REPROCESSAMENTO, INDICAÇÃO NAS IMAGENS DE IMPRESSÃO E ARQUIVAMENTO 
REMOTO; INDICAÇÃO, NA TELA INICIAL, DO STATUS DE CONEXÃO COM NO MÍNIMO, 
PACS E IMPRESSORA DICOM; O SISTEMA DEVE PERMITIR INSERÇÃO DE DADOS DOS 
PACIENTES DE FORMA MANUAL, VIA SERVIDOR DE WORKLIST E IMPORTAÇÃO DE 
ARQUIVOS DO EXCEL OU EM .PDF; O SISTEMA POSSUI FERRAMENTAS DE 
ESPELHAMENTO DE IMAGEM; PACOTE DICOM 3.0 COM: PRINT( IMPRESSÃO DICOM), 
STORAGE (ENVIO AO PACS), MODALITY WORKLIST(LISTA DE TRABALHO DICOM). 

 
6. DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DA FORMA DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E DO 

TREINAMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 
   
6.1. Do Prazo de Entrega e das Condições do Recebimento  
6.1.1. O prazo de entrega e montagem dos equipamentos deverá ser de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da emissão ordem de compras e da nota de empenho emitida pela Contratante.  
 

6.1.2. A entrega que deverá ser sucedida da instalação deverá ocorrer por técnico devidamente qualificado que     ficará 
encarregado de fazer demonstração e deverá ministrar treinamento de Operação, Manutenção e Calibração aos técnicos 
responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
6.1.3. Os equipamentos deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para 
as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
6.1.4. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de 

produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado como também não 
serão aceitos protótipos de equipamentos, nem projetos inacabados. 

 
6.1.5. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital 

e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial 
por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; 
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, 
e sua consequente aceitação, que se dará em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor 
competente designado pela Contratante. 

 
6.1.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as 

especificações e as cláusulas contratuais com o Termo de Referência.  
 

6.1.7. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com 
defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para 
que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.  

 
6.1.8. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 
 
6.1.9. No momento da entrega dos objetos supracitado deverão vir acompanhados dos documentos conforme abaixo: 
a) Manual de uso do equipamento, operação e manutenção em Português; 
b) Certificado de Garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 36 meses; 
c) Certificado de Assistência Técnica; 
d) Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica; 
e) Certificado de Registro na ANVISA, declarando do número do Registro ou Cadastro do Produto, fornecido pelo Ministério da 

Saúde, já em situação definitiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação de Registro/Isenção de 
Registro ou documento provisório para o mesmo fim. Os Certificados de Registro dos materiais expedidos pela ANVISA 
podem ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do certificado, identificando o número do 
item correspondente. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do Comunicado de 
Aceitação de Notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o registro. 

f) Relatório dos testes de aceitação do equipamento emitido pelo fabricante conforme estabelecido da Portaria SVS MS 
453/98. 

 
6.1.10. As embalagens dos equipamentos deverão conter os dados de identificação do produto: marca do fabricante e 

Registro no Ministério da Saúde, conforme o caso. 
 
6.2. Da Forma de Aquisição, Instalação e Treinamento  
6.2.1. Os equipamentos serão solicitados através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, 

mediante contrato devidamente firmado entre as partes. 
 
6.2.2. A Contratada deverá entregar o objeto no local determinado pela Administração, no qual os preços cotados deverão 

estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do objeto.  
 
6.2.3. Ficará a Contratada responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e peças 

ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças/software/firmware que se fizerem 
necessárias sem ônus. 

 
6.2.4. Quando o equipamento se fizer acompanhado de “software/firmware” com finalidade de auxiliar na execução de 

reparos/calibrações (parte dos aplicativos fornecidos com o equipamento), deverá ser permitido acesso (informar senhas 
de acesso em níveis necessários à manutenção do equipamento) e fornecido o devido treinamento que habilite o técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde, utilizá-lo como ferramenta de trabalho nos reparos que se fizerem necessários. O 
software/firmware não deve possuir licenças com acesso sujeitas a expirar após um determinado período de tempo, nem 
sujeitas a outras restrições de uso no referido equipamento. 

 
6.2.5. A Contratada deverá providenciar a montagem, instalação e os testes necessários para o seu perfeito funcionamento 

no ato da entrega e informar ao servidor responsável pelo recebimento o modo operacional da máquina.   
 
6.2.6. Competirá à Contratada fornecer todo o equipamento, mão de obra especializada para a realização do fornecimento, 

todo o ferramental, alimentação, e quaisquer outras exigências provenientes do fornecimento, conforme normas de 
segurança e medicina do trabalho. 

 
6.2.7. Declaração assinada pelo “Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa” que ficará obrigada a garantir, após a 

instalação dos equipamentos: Assistência Técnica, Treinamento de Operação, Treinamento de Manutenção, Calibração.  
 
6.2.8. A Licitante deverá fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico 

quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, 
aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, 
riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e 
proteção ao meio-ambiente.  
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6.2.9. A Contratada deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em 
português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação, o número de vias do manual de 
operação correspondente à quantidade definida por item do objeto de licitação. O manual de serviço compreende: 
esquemas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, lista de equipamentos necessários à 
manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista completa de peças, com respectivos códigos, podendo, 
entretanto, exigir sigilo em função do seu direto à propriedade industrial ou intelectual.  

 
6.2.10. A instalação deverá ser feita pela licitante, sem ônus, na presença dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. A 

instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes e 
calibração que coloquem o equipamento em completo funcionamento.  

 
6.2.11. Ficará a Contratada obrigada a treinar os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sem ônus adicional, na 

manutenção do(s) equipamento(s), bem como fornecer um Certificado de Conclusão atestando a participação e o conteúdo 
do treinamento que envolverá todas as partes necessárias e fundamentais.  

 
6.2.12. Para a correta utilização, manutenção e calibração do objeto desse Termo de Referência. O treinamento técnico 

consistirá em:  
a) Parte teórica, com detalhamento técnico do equipamento bem como rotinas de teste e calibração do mesmo;  
b) Parte prática a ser efetuada no próprio equipamento, buscando sedimentar sua correta utilização, os conhecimentos 

teóricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções.  
 
6.2.13. O treinamento deverá ser realizado dentro das dependências da Unidade de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

onde o objeto deverá estar devidamente instalado, em data a ser definida juntamente com a equipe de técnicos que irá 
utilizar as máquinas. A data para treinamento não poderá ser superior a 15 (quinze) dias a contar da entrega do objeto. 

 
6.2.14. O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento 

dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta 
comercial. 

   
6.3. Do Local de Entrega 
6.3.1. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Fornecedora às suas expensas, na Clínica da Mulher 

– Maria da Silva Carvalho Lustosa situada na Rua 20, Quadra 54, Lote 01, Setor União V, Gurupi-TO, ou em outro local 
indicado dentro do perímetro urbano deste município, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 12:00 ou das 14:00h às 
18:00h. 

 
6.4. Da Garantia do Objeto 
6.4.1. A Contratada deverá oferecer a garantia para todos os materiais, conforme o Código de Defesa do Consumidor, 

prevalecendo à garantia de fábrica caso esta seja maior, sem ônus adicionais para a Contratante, contados a partir da data 
do aceite definitivo, devendo ser observado o exigido no item 6.1.9, “b” deste Termo. 

 
6.4.2. Fica o licitante obrigado a garantir, o fornecimento de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
6.4.3. Durante o período de vigência da garantia, a Contratada substituirá sem qualquer ônus para a Contratante, as partes, 

componentes, acessórios ou mesmo as unidades por completo que apresentarem defeito. 
 
6.4.4. A garantia de se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo 

substituições de material, ajustes e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o 
item deverá ser substituído por outro novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso dos usuários. 

 
7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1. Do Recebimento do Objeto 
7.1.1. Para recebimento do objeto, fica como responsável o Dr. Luis Carlos de Santana e Costa Filho, Cargo: Médico 

Ginecologista e Obstétrico, telefone: (63) 98435-1170, e-mail: luiscscf@hotmail.com. 
  
7.1.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos bens fornecidos em consonância com a 

proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso. 
  
7.1.3. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
7.1.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratante sem ônus para a Contratada. 
 
7.1.5. A comunicação entre a Fiscalização e a Contratante será realizada através de correspondência oficial e anotações ou 

registros acerca da aquisição do objeto. 
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8.  DA FORMA DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, após a emissão da Nota 

Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias após o Atesto de 
Recebimento do objeto. 

 
8.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo 

constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 
8.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo 

Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 
fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
8.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar 

acompanhada da(s) Requisição (ões) /solicitação (ões) de compras emitida pela Contratante, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
8.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
8.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS  
9.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Termo correrá à conta dos recursos específicos consignados no 

Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde; 
Ação: Mobil e Equipto Atenção Espec - BINVEST 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.1112 
Elemento: 449052- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
Fontes de Recursos: 0498 e 0040.  

 
10. DA VALIDADE, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
10.1. A validade do contrato será a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento do objeto, não podendo 

ultrapassar o fim do exercício financeiro em vigor, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com 
as previsões da Lei nº 8.666/93. 

 
10.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item. 
 
10.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Kairo Jessé Dourado Cabral – Cargo: Coordenador II, 

telefone: (63) 3315-0094 ou (63) 3315-0085, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
responsável também pelo atesto das Notas Fiscais emitidas pela Contratada. 

   
10.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 

 
10.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratada: 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta 

detalhada/atualizada enviada, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo 
oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, 
descarregamento, montagem, embalagens, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, treinamento 
e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 
d) Substituir/trocar no prazo estipulado, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem 

verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja dentro do 
padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as 
especificações e/ou na nota de empenho; 

e) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
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f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à 
Contratada ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos; 

g) Comunicar imediatamente e por escrito à Contratante, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do Contrato, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;  

h) Comunicar à Contratante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada 
eventuais notificações realizadas no endereço constante no Contrato; 

i) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material 
especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte 
da Contratada; 

j) Formalizar pedido de cancelamento do contrato em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento do contrato, comprovando e justificando seu pedido;  

k) Programar junto com a Fiscalização as entregas que possam afetar as atividades da Contratante ou que possam prejudicar 
os andamentos dos seus trabalhos normais sendo que, em alguns casos, as entregas somente poderão ser realizadas em 
horários noturnos ou finais de semana; 

l) Sinalizar e/ou isolar convenientemente o local na hora da entrega, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos 
servidores da Contratante ou a terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela 
Legislação vigente. 
 

11.2.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante: 
a) Caberá à prática de todos os atos de controle, administração e gerenciamento do Contrato, acompanhando e fiscalizando 

sua execução; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação do Contrato;  
c) Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato; 
d) Emitir requisição/solicitação do objeto para entrega; 
e) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; 
f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitida pela Contratada; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato; 
h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
i) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório, 

bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato; 
k) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 
l) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contrato desde que não haja impedimento legal para o ato. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 

devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da 
Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o 

descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c) Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à 

Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua 

aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos 

quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o 
valor total do Contrato;  

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze 
por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  

c) Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;  
d) Recusa do adjudicatário em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% 

(quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito 

pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta. 
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A aplicação 

da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua 
aplicação se dará nos seguintes casos: 
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a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento 

de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da 
Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para 
tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
12.1.1.  Para os fins do item 12.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 

8.666/93. 
 
12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 

caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 
12.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 

defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser 
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 
12.3.1.  As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de 
recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em 
Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a 
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 
12.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao 

contraditório. 
 
12.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 12.1 são da competência da Contratante. 
 
12.6. A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, 

facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade 
que a aplicou. 

 
 

Zelfa Mariano Paiva Dias Jesus 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

SECAD Telefone: (63) 3301-4309 

Karoliny Souto Dantas 
Responsável pela Especificação Técnica do Objeto 

Secretaria de Saúde – Telefone: (63) 3315-0092 
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 
 
 
 

Gutierres Borges Torquato 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

Decreto nº 0392/2019 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Licitatório nº 2019.012129 

 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA/ATUALIZADA 
 
 

Ao (à) 
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012129  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL. 
 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº:  
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                                                                         e-mail: 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO________________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicílio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  
 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
  

 

Apresentamos Proposta de Preços Detalhada/Atualizada para fornecimento de FORNECIMENTO DE 

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL (CONFORME O ITEM OFERTADO), em 

conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2019.012124, no Edital do Pregão 

Eletrônico nº 003/2019 e seus Anexos. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do 

referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer 
discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.  

 
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir 

nos custos de fornecimento do objeto, tais como: taxas, impostos, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais despesas com instalação e treinamento, dentre quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na contratação do objeto sem ônus para a Contratante, assumindo total responsabilidade por 
erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total. 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: ________________________________ (_____________________________________________________) 
  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________________________ 
 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da 
Contratada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à 
Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto. 

 

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES, DO PRAZO, DO RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO E DO TREINAMENTO: De acordo com as especificações descritas no item 6 do Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital. 

 
 
 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________de _____________. 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Licitatório nº 2019.012129 
 

 
ANEXO III  

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Ao (à) 
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012129  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL. 
 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 
Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 
residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail: 
_________________, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
 
1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira 

independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima 
especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação; 

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação;  

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Prefeitura Municipal de Gurupi antes da abertura oficial das propostas; e  

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
 
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 
 

Cidade-Estado, _____ de _________________de _____________. 
 
 

  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa. 
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Avenida Pernambuco, nº 1345, Centro, Gurupi -TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0085  
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Licitatório nº 2019.012129 

 
ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  
 
 

Ao (à) 
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012129  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL. 
 
 

A empresa  (Razão social), (nome fantasia), inscrita no CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual 
nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-
UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu (proprietário/sócio/representante 
legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail_________________. 
 
 

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

DECLARA que adquiriu o Edital e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as 
informações e condições para o fornecimento do objeto do referido Pregão, sendo habilitada para o 
fornecimento do objeto licitado. 

 
DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação 

para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em 
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 
 

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 5º DA CF 
 

DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado. 
 
 

III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 
 

DECLARA que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
 

IV - DECLARAÇÃO DE COTA DE APREDIZAGEM 
 

DECLARA que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 
 

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
 

DECLARA que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 
respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  
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Avenida Pernambuco, nº 1345, Centro, Gurupi -TO, CEP: 77.410-040, telefone: (63) 3315-0085  
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos 

competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral 
ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.  

 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do Registro no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma 
das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.  
 
 

VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Pregão Eletrônico 
nº 003/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 
conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da 
empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU 
FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do 
Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

  
DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer 

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 
1.818/2007. 
 
 

VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES,  
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR 

 
DECLARA que não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do 

direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou 
contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi; SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como 
não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
Estadual e Municipal.  

 
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo 

de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.  

 
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 
 
 
Cidade-Estado, _____ de _________________de _____________. 
 
 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
Processo Licitatório nº 2019.012129 

 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 
 
 

Ao (à) 
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.012129  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL. 
 
 
 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 
____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail___________________________; 

 

DECLARA para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99 e artigo 7º, inc. XXXIII DA CF que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
 
Cidade-Estado, _____ de _________________de _____________. 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

 

 
 
 
 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo Licitatório nº 2019.012129 

 

ANEXO VI  
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012129 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM 
DIAGNÓSTICO E MAMÓGRAFO DIGITAL, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICIPIO DE GURUPI POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA _______________________________.  

 
a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, por intermédio do SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SÁUDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº11. 336.672/0001-99, com sede na Av. 
Pernambuco, nº 1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070, neste ato representada por seu Secretário/Gestor 
nomeado pelo Decreto Municipal nº 0392/2019, de 01/04/2019, Sr. Gutierres Borges Torquato, brasileiro, 
casado, fisioterapeuta, portador do CPF n° 006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e domiciliado Av. 
Ceará esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081; 

 
b) CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº __________________, e 

Inscrição Estadual nº _______________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: _____________________________, neste  ato  representada  pelo Sr.  [Nome do  
Representante  Legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e 
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: 
_____________________________; 

 
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 003/2019, na forma do Decreto nº 5.450 
de 31 de maio de 2005,  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 
2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, 
Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a Portaria 453, De 01 De Junho De 1998, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais, e ato de Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme Termo de Homologação 
emitido em ______/______/2020, tudo constante no Processo Licitatório nº 2019.012129, do qual passa a fazer 
parte integrante este Instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

2.1. Do Objeto Geral do Pregão  
2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico nº 003/2019 AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E 

MAMÓGRAFO DIGITAL, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento 
Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.. 

 
2.2. Do Objeto deste Contrato 
2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 

condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019, bem como de sua proposta detalhada/atualizada. 

 
2.3. Das especificações do Objeto 
2.3.1. As especificações e quantitativos do objeto estão elencados na tabela abaixo: 
 

Item Código Especificação/Descrição Unid Quant. 
Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit. R$ 

Valor 
Total R$ 

01        
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLÁUSULA TERCEIRA  -  DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DA FORMA DE AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E DO TREINAMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

   
3.1. Do Prazo de Entrega e das Condições do Recebimento  
3.1.1. O prazo de entrega e montagem dos equipamentos deverá ser de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 

da emissão ordem de compras e da nota de empenho emitida pela Contratante.  
 
3.1.2. A entrega que deverá ser sucedida da instalação deverá ocorrer por técnico devidamente qualificado que     ficará 

encarregado de fazer demonstração e deverá ministrar treinamento de Operação, Manutenção e Calibração aos técnicos 
responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
3.1.3. Os equipamentos deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente 
para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
3.1.4. Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso 

de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado como também não 
serão aceitos protótipos de equipamentos, nem projetos inacabados. 

 
3.1.5. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência 
inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da 
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento provisório realizada 
pelo servidor competente designado pela Contratante. 

 
3.1.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as 

especificações e as cláusulas contratuais com o Termo de Referência.  
 
3.1.7. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com 

defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada 
para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.  

 
3.1.8. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantida o preço inicialmente 
contratado. 
 

3.1.9. No momento da entrega do objeto deverão vir acompanhados dos documentos conforme abaixo: 
a) Manual de uso do equipamento, operação e manutenção em Português; 
b) Certificado de Garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 36 meses; 
c) Certificado de Assistência Técnica; 
d) Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica; 
e) Certificado de Registro na ANVISA, declarando do número do Registro ou Cadastro do Produto, fornecido pelo 

Ministério da Saúde, já em situação definitiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação de 
Registro/Isenção de Registro ou documento provisório para o mesmo fim. Os Certificados de Registro dos materiais 
expedidos pela ANVISA podem ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do 
certificado, identificando o número do item correspondente. Caso tenha algum produto que seja dispensado de 
registro, apresentar cópia do Comunicado de Aceitação de Notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que 
dispensa o registro. 

f) Relatório dos testes de aceitação do equipamento emitido pelo fabricante conforme estabelecido da Portaria SVS 
MS 453/98; 

 
3.1.10. As embalagens dos equipamentos deverão conter os dados de identificação do produto: marca do fabricante e 

Registro no Ministério da Saúde, conforme o caso. 
 
3.2. Da Forma de Aquisição, Instalação e do Treinamento  
3.2.1. Os equipamentos serão solicitados através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, 

mediante contrato devidamente firmado entre as partes. 
 

3.2.2. A Contratada deverá entregar o objeto no local determinado pela Administração, no qual os preços cotados deverão 
estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do objeto.  
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3.2.3. Ficará a Contratada responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e 
peças ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças/software/firmware que se 
fizerem necessárias sem ônus. 

 
3.2.4. Quando o equipamento se fizer acompanhado de “software/firmware” com finalidade de auxiliar na execução de 

reparos/calibrações (parte dos aplicativos fornecidos com o equipamento), deverá ser permitido acesso (informar senhas 
de acesso em níveis necessários à manutenção do equipamento) e fornecido o devido treinamento que habilite o técnico 
da Secretaria Municipal de Saúde, utilizá-lo como ferramenta de trabalho nos reparos que se fizerem necessários. O 
software/firmware não deve possuir licenças com acesso sujeitas a expirar após um determinado período de tempo, nem 
sujeitas a outras restrições de uso no referido equipamento. 

 
3.2.5. A Contratada deverá providenciar a montagem, instalação e os testes necessários para o seu perfeito funcionamento 

no ato da entrega e informar ao servidor responsável pelo recebimento o modo operacional da máquina.   
 
3.2.6. Competirá à Contratada fornecer todo o equipamento, mão de obra especializada para a realização do fornecimento, 

todo o ferramental, alimentação, e quaisquer outras exigências provenientes do fornecimento, conforme normas de 
segurança e medicina do trabalho. 

 
3.2.7. Declaração assinada pelo “Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa” que ficará obrigada a garantir, após a 

instalação dos equipamentos: Assistência Técnica, Treinamento de Operação, Treinamento de Manutenção, Calibração.  
 
3.2.8. A Contratada deverá fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico 

quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e 
esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção 
ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do 
equipamento e proteção ao meio-ambiente.  

 
3.2.9. A Contratada deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos 

em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação, o número de vias do manual de 
operação correspondente à quantidade definida por item do objeto de licitação. O manual de serviço compreende: 
esquemas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, lista de equipamentos necessários à 
manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista completa de peças, com respectivos códigos, podendo, 
entretanto, exigir sigilo em função do seu direto à propriedade industrial ou intelectual.  

 
3.2.10. A instalação deverá ser feita pela Contratada, sem ônus, na presença dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. 

A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do equipamento, a realização de testes finais, 
ajustes e calibração que coloquem o equipamento em completo funcionamento.  

 
3.2.11. Ficará a Contratada obrigada a treinar os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sem ônus adicional, na 

manutenção do(s) equipamento(s), bem como fornecer um Certificado de Conclusão atestando a participação e o 
conteúdo do treinamento que envolverá todas as partes necessárias e fundamentais.  

 
3.2.12. Para a correta utilização, manutenção e calibração do objeto desse Termo de Referência. O treinamento técnico 

consistirá em:  
a) Parte teórica, com detalhamento técnico do equipamento bem como rotinas de teste e calibração do mesmo;  
b) Parte prática a ser efetuada no próprio equipamento, buscando sedimentar sua correta utilização, os conhecimentos 

teóricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções.  
 
3.2.13. O treinamento deverá ser realizado dentro das dependências da Unidade de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

onde o objeto deverá estar devidamente instalado, em data a ser definida juntamente com a equipe de técnicos que irá 
utilizar as máquinas. A data para treinamento não poderá ser superior a 15 (quinze) dias a contar da entrega do objeto. 

 
3.2.14. A Contratada fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar 
anexada à proposta comercial. 

   
3.3. Do Local de Entrega 
3.3.1. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Fornecedora às suas expensas, na Clínica da 

Mulher – Maria da Silva Carvalho Lustosa situada na Rua 20, Quadra 54, Lote 01, Setor União V, Gurupi-TO, ou em 
outro local indicado dentro do perímetro urbano deste município, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 12:00 ou 
das 14:00h às 18:00h. 

 
3.4. Da Garantia do Objeto 
3.4.1.  A Contratada deverá oferecer a garantia para todos os materiais, conforme o Código de Defesa do Consumidor, 

prevalecendo à garantia de fábrica caso esta seja maior, sem ônus adicionais para a Contratante, contados a partir da data 
do aceite definitivo, devendo ser observado o exigido no item 3.1.9, “b” deste Contrato. 
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3.4.2. Fica a Contratada obrigado a garantir, o fornecimento de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a 
fornecê-los no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Secretaria Municipal de 
Saúde beneficiário desta aquisição. 

 
3.4.3. Durante o período de vigência da garantia, a Contratada substituirá sem qualquer ônus para a Contratante, as 

partes, componentes, acessórios ou mesmo as unidades por completo que apresentarem defeito. 
 
3.4.4. A garantia de se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo 

substituições de material, ajustes e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o 
item deverá ser substituído por outro novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso dos usuários. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Termo correrá à conta dos recursos específicos consignados no 
Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde; 
Ação: Mobil e Equipto Atenção Espec - BINVEST 
Dotação: 07.0709.10.302.1043.1112 
Elemento: 449052- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
Fontes de Recursos: 0498 e 0040. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO  

5.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de R$ __________ ( __________________________________). 
 
5.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços realinhada após 

fase de lances e negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.  
 
5.3. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega 

(fretes), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, instalação e treinamento e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora 
contratado.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, após a emissão da Nota 
Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias após o 
Atesto de Recebimento do objeto. 

 

6.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 

 

6.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do 
Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

6.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 
estar acompanhada da(s) Requisição (ões) /solicitação (ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão e 
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
6.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratda vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
7.1. A validade do contrato será a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento do objeto, não podendo 

ultrapassar o fim do exercício financeiro em vigor, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo 
com as previsões da Lei nº 8.666/93. 

 
7.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item. 
 
7.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Kairo Jessé Dourado Cabral – Cargo: Coordenador II, 

telefone: (63) 3315-0094 ou (63) 3315-0085, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
responsável também pelo atesto das Notas Fiscais emitidas pela Contratada. 
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7.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
7.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratada: 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta 

detalhada/atualizada enviada, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo 
oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), 
entrega, descarregamento, montagem, embalagens, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, 
treinamento e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 
d) Substituir/trocar no prazo estipulado, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se 

forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja 
dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em 
conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho; 

e) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à 

Contratada ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos; 

g) Comunicar imediatamente e por escrito à Contratante, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;  

h) Comunicar à Contratante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada 
eventuais notificações realizadas no endereço constante no Contrato; 

i) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material 
especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por 
parte da Contratada; 

j) Formalizar pedido de cancelamento do contrato em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento do contrato, comprovando e justificando seu pedido;  

k) Programar junto com a Fiscalização as entregas que possam afetar as atividades da Contratante ou que possam prejudicar 
os andamentos dos seus trabalhos normais sendo que, em alguns casos, as entregas somente poderão ser realizadas em 
horários noturnos ou finais de semana; 

l) Sinalizar e/ou isolar convenientemente o local na hora da entrega, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos 
servidores da Contratante ou a terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela 
Legislação vigente. 
 

8.2.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante: 
a) Caberá à prática de todos os atos de controle, administração e gerenciamento do Contrato, acompanhando e fiscalizando 

sua execução; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação do Contrato;  
c) Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato; 
d) Emitir requisição/solicitação do objeto para entrega; 
e) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; 
f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitida pela Contratada; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato; 
h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
i) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório, 

bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato; 
k) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 
l) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contrato desde que não haja impedimento legal para o ato. 

 
CLÁUSULA NONA  -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

9.1. À Contratante poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, 
devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° 
da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, conforme disposto:  

 

I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal à Contratada, advertindo-lhe sobre o 
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser 
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 
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a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo 

financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  Sua 

aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total Contratado; 

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) 
dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação 
assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito 
pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A 
aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 
10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o 
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar/instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fazer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 

V - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que poderá ser concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelo prejuízo resultante, 
considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 

9.1.1. Para os fins do item 9.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 
8.666/93. 

 

9.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o 
caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 

9.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 9.1. poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a 
defesa prévia da Contratada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá 
ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo 
estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de 
recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado a Contratada faltosa, será devidamente publicado 
em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada 
irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de instalação das 
razões de defesa. 

 

9.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao 
contraditório. 

 

9.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 9.1. são da competência da Autoridade Competente, conforme o caso. 
 

9.6. A sanção prevista no item V do item 9.1. é da competência de autoridade superior competente da Administração, 
facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela 
autoridade que a aplicou. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DOS TRIBUTOS 
11.1. É da inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas 

decorrentes deste Contrato. 
 

11.2. A Contratante, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada 
pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado Unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes, 

mediante motivação formalizada e justificada, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 
8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1.  Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A 

inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em 
lei ou regulamento. 

 

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à 
devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e 
ao pagamento do custo da desmobilização. 

 

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do 
objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  -  DA SUSTENTABILIDADE 

14.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber. 

 

14.2. Tal exigência visa atender aos seguintes dispositivos normativos: ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 
8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e à Instrução Normativa nº 1/2010 da 
SLTI/MPOG, bem como proporcionar e incentivar a inserção de novos produtos de natureza sustentável no 
mercado nacional, refletindo na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor 
potencial e na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes contratantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

15.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento 
Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual. 

 

15.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

15.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e 

nº8.666/93, Edital do Pregão Eletrônico nº003/2019 e Processo Licitatório Nº 2019.012129. 
 

16.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quanda Contratada, que 
tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
independentemente de transcrição. 

 

16.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
16.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2020. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gutierres Borges Torquato 

Órgão Gerenciador  

RAZÃO SOCIAL 
Detentora/Fornecedora 

Testemunhas: 
1________________________________________________________________________________________________ CPF_________________________________________ 
2________________________________________________________________________________________________ CPF_________________________________________ 


	I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
	II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
	III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL

