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Senhor Licitante, 

Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento 
convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis 
no site: www.seabra.ba.io.org.br, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o 
acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.  

 
Seabra – BA., 23 de março de 2020 
 
Enilson Lázaro Vieira 
Pregoeiro  

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 04/2020 
Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá, 
integralmente, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e 
n° 147/2014, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00,  
Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009, e no que couber, a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 

OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, de interesse do Fundo Municipal de Saúde de Seabra, para atendimento ao 
CAPS I – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, com ENTREGA PARCELADA, 
conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos 
deste Edital. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 23/03/2020 às 08h00min do dia 
03/04/2020 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 03/04/2020 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 03/04/2020 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras” 
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na plataforma, sob 
pena de inabilitação (item 6.13 e subitens do Edital). 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

Pregoeiro: ENILSON LAZARO VIEIRA 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras” 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2SUXFKMUFCMEVCUX4/CGCA

Segunda-feira
23 de Março de 2020
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2020 
 

 
PREÂMBULO 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de 
direito Público inscrita no CNP: 11.235.051/0001-19, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, 
centro Seabra-Bahia, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 16/2019 de 07/01/2019, 
Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO -  Nº 04/2020, do tipo “MENOR PREÇO”, o qual será processado e julgado de 
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente 
à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, 
Decreto Federal n.º 7.892/2013 e n° 8.250/2014, Decreto Federal Nº 3.555/00, Lei Municipal 
435/2010 de 23 de setembro de 2010 e Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 
2009, com as alterações posteriores, objetivando a aquisição de  EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE, de interesse do Fundo Municipal de Saúde de Seabra, para 
atendimento ao CAPS I – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, com ENTREGA 
PARCELADA, conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e 
demais anexos deste Edital e nos termos da vigência da minuta de contrato, decorrente do 
presente certame, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, com recebimento das 
propostas das 8h00min do dia 23/03/2020 às 08h00min do dia 03/04/2020, abertura das 
propostas das 08h30min às 08:59h00min do dia 03/04/2020, e início da sessão de disputa de 
preços às 09h00min do dia 03/04/2020, na plataforma  www.bll.org.br  “Acesso BLL Compras”. 

 
OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, TIPO: ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS/INFORMÁTICA E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SEABRA, PARA ATENDIMENTO AO CAPS I – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, com 
entrega parcelada, conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e 
demais anexos deste Edital. 
 
DOS ANEXOS 

 
Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I Termo de referência do objeto 
ANEXO II Modelo de declaração; 
ANEXO III Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 
ANEXO IV Modelo de proposta comercial (Para o(s) licitante(s) vencedor(es)) 
ANEXO V Minuta de contrato 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através 
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do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões 
– BLL.  
 

1.1.1 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 23/03/2020 às 
08h00min do dia 03/04/2020.  
1.1.2 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 03/04/2020.  
1.1.3 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 
03/04/2020. 
1.1.4 LOCAL: www.bll.org.br “Acesso BLL Compras” 
 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., 
denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões 
(www.bllcompras.org.br). 
 
1.3. O Credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção 
de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão Eletrônico.  
 
1.4. Como requisito para participação no pregão, em campo obrigatório do sistema eletrônico, 
a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no edital.  
 
1.5. O fornecedor deverá 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 Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
1.6. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da 
LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para 
efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 
 
1.7. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 
 
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil; 
 
2.3.É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
 
2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que se encontre em processo de falência; 
 
2.5. Não poderá participar desta licitação empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o 
objeto deste Pregão; 
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2.6. Não poderá participar desta licitação a empresa declarada inidônea pela Administração 
Pública ou que esteja suspensa de licitar e/ou impedida de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Seabra - BA. 
  
2.7. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 
através de uma corretora de mercadorias à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: 
(041) 3149-7300 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do 
pregão. 
 
2.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente à inscrição e credenciamento 
do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 

a) Termo de Adesão (instrumento particular de mandato) que deverá ser 
encaminhado pelo licitante à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) para 
cadastro, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou 
indireta) no pregão. 
 
a.1) O Termo de Adesão poderá ser baixado para preenchimento através do site da BLL 
(bllcompras.org.br), acessando o link “Cadastro”. 
a.2) O Tempo mínimo exigido pela BLL para liberação da senha de acesso ao sistema é 
de 24 (vinte e quatro horas) após o recebimento do Termo de Adesão acompanhado dos 
demais documentos. Portanto, o licitante deve se atentar para o prazo limite de envio das 
propostas e providenciar o cadastro em tempo hábil. 
a.3) Dúvidas a respeito do credenciamento na BLL poderão ser sanadas pelo telefone 
(041) 3149-7300. 
 
b) Após efetivação do cadastro o licitante deverá efetuar a inserção no sistema 
eletrônico do valor inicial de cada item e no campo referente à marca inserir a marca 
que deseja cotar, ou inserir a expressão “SEM MARCA” quando tratar-se de prestação 
de serviços ou a expressão “MARCA PRÓPRIA” quando a marca permitir a identificação 
do licitante. 

 
2.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos 
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante com a tabela 
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
2.10. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio, o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
3.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro designada pelo Decreto Nº 16/2019, Sr. 
ENILSON LAZARO VIEIRA, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
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a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) Elaborar a ata da sessão; 
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 
4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 
DO BRASIL 

 
4.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.8 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras 
do site: www.bllcompras.org.br. 
 
4.2. A participação do licitante no Pregão Eletrônico, dar- se - á por meio de corretora 
contratada para representá-lo o diretamente pela BLL, que, deverá manifestar em 
campo próprio do sistema pleno conhecimento, aceitação e atendimento, às exigências 
de habilitação, previstas no Edital. 
 
4.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante, prévia definição 
de senha, privativa. 
 
4.4. A chave de identificação, e a senha dos operadores, poderão ser utilizadas, em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas, por solicitação do credenciado ou, por iniciativa 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
 
4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário, o sigilo da senha bem como seu uso, em 
qualquer transação efetuada diretamente ou, por seu representante, não cabendo a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por, eventuais danos decorrentes de uso 
indevido, da senha, ainda que, por terceiros. 
 
4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 
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5.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) 
e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite 
estabelecidos.  
 
5.2. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu 
representante; 
 
5.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo 
número (041) 3149-7300, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 
mercadorias associada. 
 
6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 
propostas; 
 

6.1.1. A aceitabilidade das propostas estará sujeita a não identificação do licitante, 
obedecendo ao disposto no art.24, § 5º, do Decreto federal Nº. 5.450/05. 
 

6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 

6.2.1. Os lances deverão ser ofertados pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 
exposto no Anexo 01.  
 

6.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para 
o item; 
 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
6.5. Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no Edital 
(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE). O descumprimento desse requisito 
implicará na desclassificação do licitante; 
 
6.6. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores 
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 
lances. Somente serão aceitos lances com no máximo duas casas decimais após a 
vírgula. 
 
6.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes; 
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6.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados;  
 
6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e 
hora da reabertura da sessão; 
 
6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo 
extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo 
a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as 
empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO) 
 

6.10.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar 
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que 
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  
 

6.11. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do 
prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes 
de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico 
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 
 
6.12. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após 
o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
6.13. Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no sistema de compras 
eletrônicas, endereço http://bllcompras.org.br, devendo o licitante anexar ao processo deste 
pregão quando do cadastramento da proposta de preço; 
 

6.13.1. É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada 
junto ao sistema, visto que, o pregoeiro inabilitará o licitante no certame caso na fase da 
habilitação verifique-se algum documento faltante ou vencido no sistema de compras 
eletrônicas; 
6.13.2. O não cumprimento dos referidos prazos acarretará a desclassificação da 
proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada.  
6.13.3. Após a conferência dos documentos enviados eletronicamente na forma do 
caput do item 6.13, se estiverem de acordo com o solicitado no edital será declarada 
a empresa vencedora do item e aberto o prazo de 15 (quinze) minutos para 
manifestação de intenção de interposição de recurso; 
6.13.3 – Declarada vencedora do certame e habilitada, a empresa deverá 
encaminhar os documentos físicos anexados ao sistema de compras eletrônicas 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o Setor de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Seabra - BA, localizada na Rua Horácio de Matos Nº 99A, 
Centro – Seabra - BA., CEP: 46.900-000. Fone (75) 3331 – 1421 / 1422. Responsável 
pelo recebimento: Enilson Lazaro Vieira. 
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6.13.3.1 – Não será obrigatório o envio de documentos físicos quando estes forem 
autenticados eletronicamente (autenticação eletrônica acompanhada da certidão 
de autenticidade da chave eletrônica), bem como os extraídos da internet e que 
possibilite sua verificação/conferência, ou ainda os documentos digitalizados e 
assinados eletronicamente por meio de chave digital, nos termos do Decreto 
Federal Nº 10.287/2020 de 18 de Março de 2020. 
 

6.14. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de 
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das 
condições dispostas no item 12. Será informado no Chat o horário e a data exata em que se 
continuarão os trabalhos; 
6.15. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 22.1, deste Edital, podendo o pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 
 
6.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também 
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 
6.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação; 
 
6.18. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço; 
 
6.19. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 
123/2006, o próprio sistema aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP. 
Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não 
atinja o valor de referência definido pela administração pública. 
 
7. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 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. 
 

7.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informado 
nos campos próprios todos os requisitos solicitados e, quando for o caso, informar se a 
empresa é ME/EPP.  
7.1.2. A não inserção das informações solicitadas implicará na desclassificação da 
Empresa. 
7.1.3. É vedada a identificação dos licitantes na Proposta Eletrônica. A identificação 
implicará na desclassificação da empresa. 

 
7.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01; 
 
7.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 
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7.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime 
fiscal no campo próprio do sistema, sob pena do licitante enquadrado nesta situação 
não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123/2006; 
 
8. PROPOSTA ESCRITA (SOMENTE PARA O LICITANTE VENCEDOR) 
 
8.1. As Empresas vencedoras deverão enviar por e – mail, em até 12 (doze) horas após o 
término da sessão, a documentação referente à habilitação e a proposta comercial com os 
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, 
em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de 
telefone e fax, número de agência de conta bancária, devendo enviar o documento físico em 
até 05 (cinco) úteis para o endereço descrito no item 6.13, subitem 6.13.1 deste Edital. 
 
8.2. A proposta escrita deverá conter: 

 
a) Preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com no máximo 

02 casas decimais; 
b) Especificar preço unitário do item e total do item, conforme modelo de proposta 

deste Edital.  
c) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da abertura das propostas virtuais; 
d) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que 

possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 
I, deste Edital; 

e) Marca; 
f) Data, carimbo do CNPJ e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
8.3. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
8.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao serviço, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 
 
8.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

8.6.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 
8.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro; 
8.6.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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9.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM e a disputa será 
pelo valor total dos itens, observado as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
 
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
10.1. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº. 123/2006 serão 
observados os seguintes procedimentos: 
 
10.2. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve 
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco 
por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “Chat” de comunicação do pregão 
eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar 
nova proposta inferior, aquela considerada vencedora do certame, situação em 
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 
objeto do pregão; 

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o 
sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do 
disposto na alínea “a”.  

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as 
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 
10.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 10.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos 
requisitos de habilitação. 
 
11. DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S) 
 
11.1. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
11.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
11.3. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 6.16 e 6.17 deste Edital, o pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 
11.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
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12. HABILITAÇÃO 
 
12.1. A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) melhor(es) preço(s) deverão apresentar a seguinte 
documentação para fins de habilitação: 
 

I – DECLARAÇÃO: 
 

a) Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência 
de fato impeditiva da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº. 
8.666/93; declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) 
anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 
(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz 
a partir de 14 (quatorze) anos; declaração de conhecimento e atendimento às 
condições do Edital; declaração de idoneidade e declaração de 
responsabilidade. (As declarações podem ser entregues em documento único 
conforme modelo constante no Anexo II) 

 
 II – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Documento com foto do representante que irá assinar a Ata de Registro de 
Preços. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 

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; 
 

III – RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN 
nº 1.751, de 02/10/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado 
da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma 
da lei; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal 
da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma 
da lei; 

f) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal; 
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g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho. 

 
IV. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação 
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da 
licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com data de expedição 
ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data da 
realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de 
validade;  
 

        V .  RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa 
licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em característica com o objeto da licitação. 

b) Alvará de Licença e Funcionamento da sede da licitante. 
 

12.2. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.  
 
12.3. Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no sistema de compras 
eletrônicas, endereço http://bllcompras.org.br, devendo o licitante anexar ao processo deste 
pregão quando do cadastramento da proposta de preço; 
 

12.3.1. É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada 
junto ao sistema, visto que, o pregoeiro inabilitará o licitante no certame caso na fase da 
habilitação verifique-se algum documento faltante ou vencido no sistema de compras 
eletrônicas; 
12.3.2. 
12.3.2. Declarada vencedora do certame e habilitada, a empresa deverá encaminhar 
os documentos físicos anexados ao sistema de compras eletrônicas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o Setor de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Seabra - BA, localizada na Rua Horácio de Matos Nº 99A, 
Centro – Seabra - BA., CEP: 46.900-000. Fone (75) 3331 – 1421 / 1422. Responsável 
pelo recebimento: Enilson Lazaro Vieira 
12.3.3. Não será obrigatório o envio de documentos físicos quando estes forem 
autenticados eletronicamente (autenticação eletrônica acompanhada da certidão 
de autenticidade da chave eletrônica), bem como os extraídos da internet e que 
possibilite sua verificação/conferência, ou ainda os documentos digitalizados e 
assinados eletronicamente por meio de chave digital, nos termos do Decreto 
Federal Nº 10.287/2020 de 18 de Março de 2020. 

 
12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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12.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
12.4.2. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 
interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 
 

13.1.1. As impugnações referentes a este edital deverão ser encaminhadas via sedex ou 
com A.R. (Aviso de Recebimento) ao Setor de Licitações, sito a Rua Horácio de Matos Nº 
99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000. Para fins de tempestividade será 
considerada a data de recebimento. 
 

13.2. O Pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de até 24 horas, procedendo aos 
encaminhamentos necessários. 
 
13.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente; 
 
13.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, no sistema BLL, através do seu representante, manifestando sua intenção 
com registro da síntese das suas razões durante o tempo estipulado de 15 (quinze) 
minutos.  
 
13.5. Se aceito o recurso, o proponente deverá juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias 
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
 
13.6. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação 
e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
 
13.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
13.8. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 
13.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.10. Os recursos deverão ser enviados em uma via original para a Prefeitura Municipal 
de Seabra - BA., no endereço: Rua Horácio de Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP 
46.900-000, setor de licitação, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da 
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empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada 
no processo. O documento deverá ser protocolado nesta Prefeitura. 
 
XIV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela 
autoridade superior. 
14.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando 
em seguida o procedimento licitatório. 
 
XV – DO CONTRATO, NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
15.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do 
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02. 
15.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.  
15.1.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o Gestor, para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura, mediante endereço eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo 
de 5, (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
15.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de 
Empenho, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
15.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
15.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
15.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
15.5. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo 
de Referência ou na minuta de contrato. 
15.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
15.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 
 
XVI – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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16.1. O Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora deste certame, terá 
vigência de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada, por motivo justificado, mediante termo aditivo. 
 
XVII – DO REAJUSTAMENTO  
 
17.1. Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis; 
 
17.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa 
contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá 
ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato. 
 
17.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
17.4. Na hipótese da empresa contratada, solicitar alteração de preço, a mesma terá que 
justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que 
comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos, etc. 
 
17.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa contratada, esta deverá 
comprovar o desequilíbrio econômico – financeiro, em prejuízo da Municipalidade. 
 
17.6. Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão dos 
preços solicitada pela empresa contratada. 
 
17.7. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após análise técnica e 
jurídica do Contratante, porém contemplará o fornecimento realizado a partir da data do 
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante. 

 
17.7.1. Enquanto eventuais solicitações de preços estiverem sendo analisadas, a empresa 
contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços vigentes. 
 
17.7.2. A empresa contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo 
de Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para 
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação ao 
fornecimento realizado após o protocolo do pedido de revisão. 

 
XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
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XIX – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência ou na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 
 
XX – DO PAGAMENTO 
 
20.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo setor competente. 
20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
20.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
20.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
20.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 
12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
20.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
20.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
20.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
XXI. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
21.1. A despesa com a aquisição dos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
será atendida com recursos oriundos da União Federal, por intermédio do Ministério da 
Saúde, com recursos do Fundo Nacional de Saúde-FNS, através de emenda 
parlamentar, PROPOSTAS Nº11235.051000/1190-29, e Nº11235.051000/1190-30 e 
correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 
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ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEABRA 
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROJ/ATIV: 2.035 – Gestão do Bloco da média e Alta Complexidade 
ELEMENTO: 4.4.90.52.00 –Equipamentos e Material Permanente 
FONTE DE RECURSO: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 
DETALHAMENTO: 85 – Estruturação da atenção Especializada em Saúde Mental 
 
XXII – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
22.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 
22.1.2. Apresentar documentação falsa; 
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
22.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.6. Cometer fraude fiscal; 
22.1.7. Fizer declaração falsa; 
22.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
22.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
a) Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
22.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
22.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
22.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
22.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
XXIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas.  
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
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para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação 
que deveria constar, originariamente, da proposta. 
23.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 
23.7. Os licitantes não terão direito a 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; 
23.8. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa  
23.9. 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 
e horários de expediente na Administração. 
23.10. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 
23.11. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações da 
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SEABRA-BA, nos dias úteis, no horário das 08 horas 
às 12 horas, ou através do site: www.seabra.ba.io.org.br. 
23.12. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos. 
35.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 
2002, do, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
Seabra – BA., 23 de março de 2020. 
 
 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    ENILSON LAZARO VIEIRA 
CNPJ 11.235.051/0001-19     Pregoeiro 
Gestor: Kátia Milene Lopes Araújo 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020 
 
1.0 DO OBJETO 
 
O presente Termo de Referência tem por objeto o regramento, para aquisição de 
equipamentos e material permanente, tipo: eletrônicos, eletrodomésticos, 
móveis/informática e equipamentos médicos, de interesse do Fundo Municipal de Saúde de 
Seabra, para atendimento ao CAPS I – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, com 
entrega parcelada, na forma e condições abaixo indicadas: 
 
2.0 DA JUSTIFICATIVA 
  
O Fundo Municipal de Saúde de Seabra, por intermédio de propostas Fundo a Fundo 
aprovadas pela Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde – Governo Federal, 
objetivando aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS I – CENTRO DE 
ATENÇÃO PISSICOSOCIAL CAPS, consistem em centros de atenção à saúde mental da 
comunidade, eles surgiram após a reforma psiquiátrica no Brasil que visou a humanização do 
tratamento e sua desinstitucionalização, ou seja, a diminuição dos leitos psiquiátricos, 
restringindo esses apenas a pessoas com distúrbios mentais graves e impossibilitados do 
convívio social. A modernização no espaço de atendimento torna-se essencial até mesmo para 
a aceitação e melhor aplicação das propostas de tratamento dos indivíduos.  
 
O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, é uma instituição destinada a acolher os pacientes 
com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas 
iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua 
característica principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado 
como seu Território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e 
familiares. 
 
A aquisição de equipamentos e material permanente para manutenção do CAPS I – CENTRO 
DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS, através do Ministério da Saúde – Governo Federal, será 
de forma única, nos termos deste instrumento convocatório, seus Anexos e Propostas do 
Ministério da Saúde – Governo Federal através das emendas parlamentares de nº 
11234.051000/1190-29 e nº 11234.051000/1190-30. 
 
3.0 DOS ÓRGÃOS SOLICITANTES: 
 
O órgão requisitante do presente certame licitatório é a Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS. 

  
4.0 DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
4.1 Descrição e quantidade 
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ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND 

1 

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; 
computador portátil (notebook) com processador no Mínimo Intel 
core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 
GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade 
Combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória 
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 
04 (Quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ 
ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, 
suportar. Resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter 
todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, 
nas mesmas Posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad 
com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão 
USB e botão de Rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 
conectores rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; 
sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria 
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; 
fonte externa automática Compatível com o item; possuir 
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 
(uma) VGA, leitor de cartão; Webcam FULL HD (1080p); deverá 
vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte 
e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses. 
 

3 UND 

2 

COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) Especificação mínima: 
que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador 
desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 
ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória 
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)Módulos idênticos de 
04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados No 
sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 
x16 Ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de 
vídeo Integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de 
memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou 
superior, Suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 
tipo HDMI Display PORT ou DVI; unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 
teclas (com fio) e Mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); 
monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de 
rede 10/100/1000E WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que 
suporte toda a Configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os 

2 UND 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2SUXFKMUFCMEVCUX4/CGCA

Segunda-feira
23 de Março de 2020

59 - Ano  - Nº 2612



 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

21 
 

equipamentos ofertados(Gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou 
cinza, e manter o mesmo Padrão de cor; todos os componentes 
do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12meses. 
 

3 

NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; nobreak com potência nominal de 1,2 kva; potência 
real Mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em 
corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 
10/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga 
Mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir 
no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 
 

2 UND 

4 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (copiadora, scanner) 
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de 
cor Monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, 
fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; 
Resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 
600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; 
Capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 
páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 
10/100 eWIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 
garantia mínima de 12 meses. 
 

1 UND 

5 

ARMÁRIO DE Aço 2 portas PA-90Armário de Aço, 
confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas 
grandes e 04 prateleiras reguláveis Reforço nas portas. 
Capacidade de 10kg por prateleira.  Pintura eletrostática epóxi 
pó antiferrugem, com fechadura. Características: Quantidade de 
Portas: 02Cor: Cinza Padrão Chapa: 26 / 0,45mm. Fechamento: 
Somente ChavePés removíveis: Não4 prateleiras desmontáveis 
Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm LARGURA: 
090cmPROFUNDIDADE: 040cm PESO: 50kg GARANTIA: 6 
Meses Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro 
produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por 
fosforização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. 
 

3 UND 

6 

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO -Motor: 120w - 
60Hz; Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v); 
Temperatura de Resfriamento: 10°C; Vazão Nominal: 40L/h; 
Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; Dimensões (AxLxP): 
103x35x33 cm; Peso: 14,6 kg;Tipo de Filtro: K1000; Eficiência na 
Redução de Cloro: Sim; Vida útil do Filtro: 1000L ou 06 meses; 
Garantia Do Produto. Assistência Técnica em todo território 

1 UND 
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nacional; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; 
Cumpre todas as normas e leis vigentes; Certificado pelo 
Inmetro. 
 

7 

MESA PARA REFEITÓRIO - Tampos produzido em MDP 25mm 
de espessura, com filete nos contornos. Estrutura em aço com 
tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. 
Medidas tampo principal: L 1.80 x P 80Medidas tampo dos 
bancos: D 30Medidas da área total: L 1.80 x P 1.40 x A 
74Quantidade de Assentos: 6 assentos fixos Cor: Cinza 
 

2 UND 

8 

MESA PARA ESCRITÓRIO - Mesa para Escritório com 2 
Gavetas Fabricado em MDP com acabamento em Finish  Foil 
(FF). Puxadores da Mesa para Escritório com 2 Gavetas Office 
Plus Appunto são em polipropileno cromado fosco. Altura: 76,5 
cm / Largura: 136 cm / Profundidade: 45,1 cm / Peso: 20 kg Cor: 
Cinza 
 

2 UND 

9 

MESA PARA COMPUTADOR - Base para teclado deslizante4 
pés com rodinhas 2 divisórias Quantidade de pés: 4 Com 
estrutura em painéis de MDP/MDF - Possui acabamento em fita 
bordo melamínica Tampos em Mdf com acabamento de borda 
Pu Pintura alto brilho Cor: Cinza 
 

1 UND 

10 

MESA DE REUNIÃO – Acabamento: MPD/MDF/SIMILAR. 
Altura: 75 cm Ambiente: Escritório Cor Interna: Cinza Cor 
Predominante: Cinza Escala de Brilho: Fosco Estilo: Clássico 
Formato: Redonda Garantia do Fornecedor: 03 meses Itens 
Inclusos: 1 Mesa de Reunião Redonda e Manual de Montagem. 
Largura: 120 cm Material Principal: MDP Peso: 17,7 kg 
Profundidade: 120 cm Sapatas Niveladoras: Sim Sistema de 
Montagem: Parafusos, Cavilhas e Minifix.Suporta até (kg): 30 kg 
 

2 UND 

11 

MESA PARA CONSULTÓRIO MESA 1.20x60x74 COM 
GAVETEIRO. Tampo produzido em MDP 15mm com filete nos 
contornos. Pés em aço, com detalhe em MDP junto a coluna 
central. Painel produzido em MDP 15mm com filete nos 
contornos. Gaveteiro de 2 gavetas - com corrediças 
metálicas, tranca somente a 1a. gaveta. Peso suportado: 85kgs 
distribuídos. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-
tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, 
fosforização, pintura a pó pelo processo eletrostático e secagem 
em estufa a 250º Cor: Cinza 
 

5 UND 

12 

CADEIRA Características: Cadeira fixa com estrutura 
confeccionada em tubo de aço oblongo 16 X 30 Chapa 18, 
assento encosto em polipropileno. Garantia: 6 meses, incluso 90 
dias previsto em Lei Medidas Aproximadas L 51.00 cm - A 80.00 
cm - P 51.00 com Peso Suportável: 130 Kg uniformemente 
distribuídos Cor Acabamento: Azul / Branca / Cinza. 
Composição: Assento encosto plástico x10 / Pf Flang Phs Jmp 

34 UND 
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Fer 5,0 por 22 x40 / Estrutura fixa empalhável preto x10/ pino 
plástico trava encosto x 20. 

13 

AR CONDICIONADO – Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter 
12.000 Btus Quente/frio 220v. Classificação Energética: Classe 
A Controle Remoto 
 

4 UND 

14 

FOGÃO – Fogão 4 Bocas Sistema: Á gás Tipo de Forno: 
Simples. Pés Reguláveis. Peso Bruto: 30 kg Puxadores: Aço 
Botões Removíveis. Voltagem: Bivolt. Mesa de Vidro. Prateleiras 
no Forno: 2 individuais. Temperatura: 160° a 280° C 
 

1 UND 

15 

GELADEIRA/REFRIGERADOR - 1 Refrigerador Duplex 260L, 
Branco - 220V.Porta do freezer aproveitável Não Dispenser de 
água gelada Não Dispenser de gelo Não Prateleira do 
refrigerador Aramada. Porta-latas Sim Porta-garrafa (s) sim, no 
refrigerador Dispenser de lata não Compartimento para taças 
não Especificações Técnicas Consumo (kWh) 38,4 kWh 
Capacidade de armazenagem total (L) 260Capacidade de 
armazenagem do refrigerador (L) 207Consumo de Energia A 
(menos 25% de consumo) Capacidade de armazenagem do 
freezer (L) 53Garantia:12 meses pelo fabricante 
 

1 UND 

16 

MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL – Informações Técnicas: 
Velocidade: 5000 ppm Comprimento de ponto: 5mmPonto Fixo 
do Tipo Reta Lubrificação automática. Enchedor de bobina 
acoplado ao cabeçote Tipo de Agulha: DBx1. Especificações do 
Produto: Máquina de ponto fixo; Sistema automático de 
lubrificação; Máquina de alta velocidade 5000 pontos por minuto; 
Sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira; 
Protetor de dedos e correia; Tampo de madeira revestido em 
fórmica impermeável Estante com regulagem de altura de Ferro 
Pintado Acessórios:1 Capa de proteção para cabeçote1 Galão 
de óleo 700 ml1 Joelheira1 Pino da joelheira1 Borracha da 
joelheira1 Chave de Fenda 3x85 mm1 Chave de Fenda 4x140 
mm1 Chave de Fenda 6x290 mm3 Carretilhas1 Agulha 
 

1 UND 

17 

MÁQUINA DE COSTURA EM ZIG ZAG - Especificações do 
Produtos: Máquina de ponto com ajuste de ponto Sistema 
automático de lubrificação; Ajuste da largura do ponto na 
alavanca ou na joelheira; Seletor de travamento de barra de 
agulha; Estante com regulagem de altura. Características do 
Produto:01 agulha;02 linhas; Largura máxima do zig zag de 9 
mm.; Cumprimento máximo do ponto de 9 mm.; 2500 pontos por 
minuto; Para rebatimento de elástico; Engrenagem de ferro; 
Costura lingerie; Tipo de agulha DP5;2500 pontos por minuto; 
Motor de 1/3 HP. 110 v/220 v; Posicionador de agulha; 
Lançadeira com protetor de agulha; Volume 01 - Conteúdo: 
Cabeçote completo; Estante (mesa) montada composta por; 
Tampo de madeira revestido em fórmica impermeável c/ gaveta; 
Pé de ferro pintado por imersão; Motor 1/3 HP; ou superior 

1 UND 
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18 

CADEIRA DE RODAS ADULTO - Fabricada em tubos de aço 
carbono reforçado, assento e encosto em nylon duplo reforçado 
com lona, protetor de roupas, dobrável em “X” tubular duplo 
reforçado Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral 
em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços 
escamoteáveis em nylon injetado,  apoios para os pés 
removíveis e com regulagem de altura, apoio para a perna 
elevável e regulável, rodas dianteiras aro 6” com pneus maciços, 
rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra com oito raias 
com pneus infláveis, garfo em aço carbono maciço, pintura epóxi 
texturizada (eletrostática). Cor: PRETA 
 

1 UND 

19 

CADEIRA PARA MASSAGEM - Modelo: Quick Massagem de 
Metal Material: Aço Carbono com pintura eletrostática Branca ou 
Preta Cores: Azul Noturno Capacidade Suportada: 140 Kg 
Dimensões: 1 m x 54 cm (C x L) Comprimento sem cabeceira: 1 
m Comprimento com cabeceira: 1,30 m Altura fixa: 30 cm Peso: 
12 Kg Espuma: D28 com 3 densidades diferentes Garantia: 12 
meses 
 

2 UND 

20 

ESFIGNOMANÔMETRO OBESO – Aneróide 01 Manômetros (0-
300mmHg)01 Braçadeiras 35x51 cm01 Válvula de Deflação01 
Pera01 Estojo para Viagem01 Manual de Instrução Material 
Algodão Cor Azul 
 

1 UND 

21 

ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO – Aneróide 01 Manômetros 
(0-300mmHg) 01 Braçadeiras 18x35 cm – Adulto 01 Válvulas de 
Deflação01 Pera01 Estojo para Viagem01 Manual de Instrução 
Material Algodão Cor Azul 
 

1 UND 

22 

ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL – Aneróide 01 Manômetros 
(0-300mmHg)01 Braçadeiras 10x18 cm - Infantil01 Válvula de 
Deflação01 Pera01 Estojo para Viagem01 Manual de Instrução 
Material Algodão. Cor Azul 
 

1 UND 

23 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO – Olivas (PVC), anel 
rosqueavel do diafragma (ALUMÍNIO), diafragma duplo 
(membrana de PVC), tubo (PVC), Binaural – haste (Cobre 
Cromado) e auscultador (Aço Inoxidável) 
 

1 UND 

24 

ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO – Olivas (PVC), anel 
rosqueavel do diafragma (ALUMÍNIO), diafragma duplo 
(membrana de PVC), tubo (PVC), Binaural – haste (Cobre 
Cromado) e auscultador (Aço Inoxidável) 
 

1 UND 
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25 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Estrutura em chapa 
de aço carbono; Padrão na cor branca; Capacidade máxima 200 
kg, divisões de 100 g; Tapete em borracha antiderrapante; Pés 
reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica com 
escala de 1,00 a 2,00 m; Fonte externa 90 a 240 VAC com 
chaveamento automático; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm 
de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; 
Opcional: Saída de dados RS 232;Função TARA até capacidade 
máxima ;Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;01 
ano de garantia; Marca WELMY, fabricante WELMY, 
procedência nacional; Assistência técnica em todo território 
nacional. 
 

1 UND 

26 

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA – Um Carrinho 
Funcional de Limpeza; Um Balde espremedor para duas águas; 
Uma Pá plástica para lixo; Uma Placa de Sinalização Piso 
Molhado trilíngue; Um Conjunto  Mop Pó de 60cm com cabo em 
alumínio; Um conjunto Mop Úmido de 320g cru com cabo em 
alumínio. Material: Polipropileno Cores: Estrutura Preta; Balde 
Amarelo. Medidas: Altura. do 
chão: 900cmLargura: 56cmComprimento: 89cmRodas: Rodízios 
de PVC. # Fixas de 8″ # 2 Giratórias de 2″Capacidade carga: 300 
kg 
 

1 UND 

 
4.2 Os materiais a serem licitados deverão ser novos, de qualidade adequada, e 
deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT. 
 
Todos os produtos cotados deverão apresentar selo da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT (se exigível). Havendo dúvida quanto ao selo da ABNT, será 
a reunião suspensa para verificação; 
 
 
5.0 DA GARANTIA 
 
5.1 Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir 
da data do recebimento definitivo, dos mesmos. 
5.2 A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia 
mencionada no subitem anterior, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento 
similar. 
5.3 No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a 
garantia será contada a partir da nova data de entrega. 
5.4 O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição, dos 
mesmos, serão suportados exclusivamente pela contratada. 
5.5. A empresa deverá comprovar que a marca ofertada possui pelo menos 01 (uma) 
Assistência Técnica autorizada, instalada no Estado da Bahia 
5.3. Apresentar manuais e catálogo contendo nome e endereços da rede credenciada, 
e instruções de uso em português. 
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6.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
6.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.4. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, 
o produto com avarias ou defeitos; 
6.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
6.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
6.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
6.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
6.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
7.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 
7.2. Receber provisoriamente os materiais e equipamentos, disponibilizando local, data e 
horário; 
7.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor especialmente designado; 
7.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
8.0 DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
8.1 O Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora deste certame, terá vigência de até 
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura. 
 
 
9.0 DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA 
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9.1 - Os materiais e equipamentos licitados serão fornecidos mediante emissão de Ordem de 
Fornecimento e serão recebidos por servidor do Município de Seabra, previamente designado 
para esse fim, que verificará a conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo 
constar no canhoto e no verso da Nota, a data de entrega do bem e, se for o caso, as 
irregularidades constatadas.  
 
9.2- As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
inscrito no CNPJ sob nº 11.235.051/0001-19, com endereço na Rua Benjamin Costant, Centro, 
Seabra-Bahia, de acordo com as informações constantes da Ordem de Fornecimento. 
 
9.3- Local de entrega: Os materiais e equipamentos deverão ser entregues por conta do 
fornecedor, na sede do Município de Seabra-Bahia, no Setor de Planejamento e Almoxarifado 
da Secretaria de Saúde, situado à Rua Simpliciano Lima, 461, Centro, Seabra – BA., CEP 
46.900-000, em dias úteis de segunda a sexta-feira no horário das 07:30 ás 13:30. 
 
9.4. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues na Cidade de Seabra-Bahia, no prazo 
máximo de 30(trinta) dias, após o envio da nota de empenho e Ordem de Fornecimento, de 
acordo com a quantidade e marca licitada. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1.O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de 
Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as 
exigências administrativas em vigor; 
10.2.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante; 
10.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo 
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
10.5.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993; 
10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável; 
10.7. As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos consignados 
no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, existentes nas dotações, na data dos 
respectivos empenhos. 
 
11.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
11.1. A despesa com a aquisição dos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE será 
atendida com recursos oriundos da União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, com 
recursos do Fundo Nacional de Saúde-FNS, através de emenda parlamentar, PROPOSTAS 
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Nº11235.051000/1190-29, e Nº11235.051000/1190-30 e correrá a conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEABRA 
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROJ/ATIV: 2.035 – Gestão do Bloco da média e Alta Complexidade 
ELEMENTO: 4.4.90.52.00 –Equipamentos e Material Permanente 
FONTE DE RECURSO: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 
DETALHAMENTO: 85 – Estruturação da atenção Especializada em Saúde Mental 
 
12. SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
12.1 A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretaria de Saúde 
através do setor de Planejamento e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Seabra, atuando 
como fiscal titular o responsável pelo setor de Planejamento e Almoxarifado.  
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A Prefeitura Municipal de Seabra reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se 
esses não estiverem de acordo com as especificações; 
13.2. A entrega deverá seguir o cronograma e o local indicado na ordem de fornecimento e o 
pagamento será conforme a quantidade entregue constante em cada nota fiscal emitida a esta 
Prefeitura; 
13.3.Serão recusados os itens/materiais que não atenderem as especificações constantes 
neste edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada 
substituir imediatamente o recusado;  
13.4. Não serão aceitos materiais suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação 
com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei 
federal n. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;  

 
 
 
 

Vera Lucia Guimarães Cordeiro 
Diretor do Departamento de Compras e Licitações 

DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2020 
 
 
 
 

Gestor: Kátia Milene Lopes Araújo 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ 11.235.051/0001-19 
 
 
 
 
  

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 61/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020 
 
(Nome da empresa), CNPJ/MF nº. ....., sediada (endereço completo), declara para os fins 
de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão 
Eletrônico, sob Nº. 04/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Seabra - BA., que:  
 
- conhece o objeto do pregão e os termos constantes no Edital nº. e seu(s) anexos e do 
Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no 
que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao pagamento 
de emolumentos à Bolsa de Licitações e Leilões pela utilização de recursos e tecnologia de 
informação. 
 
- até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
- não possuí, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº. 8666/93. 
(Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição.) 
 
- não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública de Seabra. 
 
- assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados o 
pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
- compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
- compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, 
em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do 
Contrato; 
 
- tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do 
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº. 04/2020, realizado pela 
Prefeitura de Seabra – BA. 
 
Por ser expressão da verdade, firma a presente. 
 
 _______________, em __________ de ____________ de 2020. 
 

________________________________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente apontado no contrato 

social ou procuração com poderes específicos). 
 

Obs.: 
 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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2) Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o documento 
seja elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será desclassificado 
documento apresentado de forma diversa, desde que o mesmo contenha todos os dados 
exigidos no edital. 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020 
 

 
 
 
  

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou 
empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME e EPP) 

 
 

 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº., sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos 

os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que 

estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006. 

 
 

__________________________________________________ 
Local e data 

 
 

_________________________________________________ 
Nome e nº. da cédula de identidade do declarante 

 
 
 
Obs.:  
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
2) Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o documento 
seja elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será desclassificado 
documento apresentado de forma diversa, desde que o mesmo contenha todos os dados 
exigidos no edital. 
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ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL (SOMENTE PARA O LICITANTE VENCEDOR) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2020 
 
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos itens descritos abaixo, conforme edital do 
Pregão Eletrônico nº. 04/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO: (Representante que irá assinar a Ata Contrato). 
RG – Órgão Emissor: CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO:  
EMAIL e TELEFONE: 
BANCO, AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA: 

 
2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

PLANILHA  
Item Nome Unid. Quant. Marca  Valor 

Unid.  
 Valor 
Total  

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX R$ XX,XX R$ XX,XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX R$ XX,XX R$ XX,XX 

Total: R$ XX,XX 

 
 
Valor total R$ ___________________ ( _______________) 
 
 
PROPOSTA TOTAL: R$ ______________(por extenso)_________________________ 
 
PRAZO DE ENTREGA: em até 30(trinta) dias após o envio da nota de empenho e Ordem de 
Fornecimento, de acordo com a quantidade solicitada. 

 
LOCAL DE ENTREGA:  Setor de Planejamento e Almoxarifado da Secretaria de Saúde, situado à 
Rua Simpliciano Lima, 461, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, em dias úteis de segunda a 
sexta-feira no horário das 07:30 ás 13:30. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 
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____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante da empresa 

RG: 
CPF: 

 
Este modelo faz parte dos anexos do edital, todavia não é obrigatório que o documento seja 
elaborado igual ao modelo fornecido, razão pela qual não será desclassificado documento 
apresentado de forma diversa, desde que o mesmo contenha todos os dados exigidos no 
edital.
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ANEXO V 
MINUTA CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ___/20xx 

 
 
 

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si 
fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA e a 
Empresa xxxxx 

 
 
 
Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL 
DE SEABRA, Estado a Bahia, com sede no Xxxxxxxxxxx, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada 
pelo Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o 
n° xxxxxxxxxxxxxxxx e portador do RG n° xxxxxxxxxxxx, doravante designado 
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa ___________________, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na ______________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato representada por seu Sócio Diretor, 
__________________________, portador do RG ___________________ e CPF 
________________, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado 
celebrar o presente contrato para fornecimento, vinculado ao Pregão Eletrônico Edital nº 
0xx/20xx e Processo Administrativo 00x/20xx, Tipo MENOR PREÇO XXXXX, que se 
regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas 
demais disposições pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Este Contrato tem como objeto o fornecimento de equipamentos e material 
permanente, tipo: eletrônicos, eletrodomésticos, móveis/informática e equipamentos 
médicos, de interesse do Fundo Municipal de Saúde de Seabra, para atendimento ao 
CAPS I – CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, com entrega parcelada, conforme planilha 
abaixo: 
 

PLANILHA  
Item Nome Unid. Quant. Marca  Valor 

Unid.  
 Valor 
Total  

XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX R$ XX,XX R$ XX,XX 

XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX R$ XX,XX R$ XX,XX 

Total: R$ XX,XX 

 
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de 
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Pregão Eletrônico nº. 04/2020, bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA, 
Anexos e pareceres, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 
 
2.1. Os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, deverão ser entregues na sede 
da xxxxxxxxxxxx, no endereço: xxxxxxxxxxxxxxxx, no horário das XX:00 horas às XX:00 
horas. 
2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada, com prazo de entrega não superior 
a XX (xxxx) dias, contados a partir do recebimento da ordem de solicitação expedido pelo 
setor responsável. 
2.3 – Poderá haver acréscimo ou supressão no objeto do contrato, que se fizerem 
necessários até o limite máximo de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, que a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, conforme estabelecido no art. 65, 
§1º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, sendo que no caso específico de 
supressão, por acordo entre as partes, poderá exceder a esse limite, conforme dispõe o 
§2º, inciso II do mesmo artigo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente 
contrato, o valor global estimado de R$.............(.................), apurado nas notas fiscais 
/faturas, até o valor da quantidade fornecida/ mês, observado o disposto na cláusula 2ª, 
item 2.3. 
3.2 - O pagamento será efetuado, pelo Município de Seabra, no valor correspondente às 
entregas efetivamente, realizadas, no prazo de até 30(trinta) dias úteis, após a 
apresentação da(s) nota(s) da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, conferida(s) e aprovada(s) 
pelo Departamento de Tesouraria. 
3.3- A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima 
estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento. 
3.4 - A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto deste 
contrato. 
3.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, através de Ordem 
Bancária, no Banco _________, Agência nº ______, Conta Corrente nº _______. 
3.6- No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será 
financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu 
efetivo pagamento, pro rata die. 
3.7 - A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, 
entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por 
cento) ao ano(art. 406 do Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula : 
 
EM = I x N x VP 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga; 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0016/20193014 (assim apurado): 
 
           I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00166438 

365 365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
 
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa com a aquisição dos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE será 
atendida com recursos oriundos da União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, 
com recursos do Fundo Nacional de Saúde-FNS, através de emenda parlamentar, 
PROPOSTAS Nº11235.051000/1190-29, e Nº11235.051000/1190-30 e correrá a conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEABRA 
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROJ/ATIV: 2.035 – Gestão do Bloco da média e Alta Complexidade 
ELEMENTO: 4.4.90.52.00 –Equipamentos e Material Permanente 
FONTE DE RECURSO: 14- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 
DETALHAMENTO: 85 – Estruturação da atenção Especializada em Saúde Mental 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
5.1 O recebimento dos equipamentos e materiais permanentes, não implica na sua 
aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise, dos mesmos, por servidor, que 
deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Termo 
de Referência, ANEXO I Edital, para Aceitação Definitiva. 
5.2 Os materiais deverão ser entregues no local indicado no Termo de Referência – cláusula 
9, item 9.3, com despesas de transporte, frete, dentre outras, assumidas pela empresa 
vencedora;  
5.3. A entrega do(s) materiais deverá ser efetuada, no horário das 08h às 12h e das 14h às 
16h, em dias úteis e de expediente, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, 
devendo a contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, marcar data 
e horário para a entrega pelos telefones e/ou e-mails informados.  
5.4. Os pedidos de materiais a serem adquiridos, serão realizados por Ordem de compra, 
devidamente numerada em ordem sequencial por pedido, datada e assinada, por servidor 
designado pela autoridade competente.  
5.5. A entrega dos materiais deverá ser efetuada de acordo com a respectiva ordem de 
compra, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal.  
5.6. A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da ordem de compra, pela CONTRATADA.  
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5.7. Não serão pagos os materiais entregues em locais diferentes do mencionado no Termo 
de Referência ou a pessoas não autorizadas.  
5.8. O recebimento será feito em duas etapas:  
 
5.8.1. Recebimento provisório:  
 
5.8.1.1. No local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos materiais, 
limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no 
canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.  
 
5.8.2. Recebimento definitivo:  
 
5.8.2.1. no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor 
designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos 
materiais entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta 
de preço da licitante vencedora.  
5.8.2.2. Em caso de conformidade, o Servidor designado atestará a efetivação da entrega dos 
materiais na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente da(s) instituição(ões), para fins de 
pagamento.  
5.8.2.3. Em caso desconformidade, o Servidor designado devolverá Nota Fiscal/Materiais, para as 
devidas correções. 
5.8.2.4. Durante o recebimento provisório, o órgão requisitante poderá exigir a substituição de 
qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com as especificações do Termo de 
Referência. 
5.8.2.5. Os materiais deverão estar em suas embalagens de acondicionamento, e nelas deverão 
constar: procedência, prazo de validade, marca, modelo, referência, fabricante, entre outros 
critérios.  
5.8.2.6. O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovada a 
preexistência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como 
alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.  
5.8.2.7. Os produtos ofertados deverão 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 art. 39, inciso 
VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
5.8.2.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao 
recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das 
medidas convenientes à Administração. 
5.8.2.9. A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 
quando da utilização dos mesmos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇO 
 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis por ter prazo inferior a 12 meses. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
7.1. O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura até 
31/12/2020. 
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7.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins 
de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1 - DA CONTRATADA 
 
8.1.1 A CONTRATADA obriga-se a: 
 
8.1.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
8.1.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 
8.1.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.1.3. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos; 
8.1.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 
8.1.1.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
8.1.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
8.1.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
8.1.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
8.1.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
 
8.2 - DO CONTRATANTE 
 
8.2.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
8.2.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
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8.2.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos;  
8.1.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através 
de servidor especialmente designado; 
8.1.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato e de tudo dará ciência à Administração. 
9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DAS ALTERAÇÕES 
 
10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.  
10.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado da contratação. 
10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
11.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante, por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas; 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 
77 da Lei Federal N0 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com 
relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente 
instrumento; 
11.3. O presente Contrato é rescindível, ainda independentemente de qualquer 
interpelação Judicial ou Extra-Judicial, nos casos de: 
11.3.1.Omissão de pagamento pelo Contratante; 
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1.3.2.Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3.Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com a antecedência de 30(trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada às seguintes 
penalidades: 
12.1.1.Advertência por escrito; 

12.1.2.Multa de mora de 0,3%(três décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 
atraso na entrega dos bens, até o limite de 30 dias, após o qual será caracterizada a 
inexecução total do contrato;  

12.1.3.Multa compensatória de 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato; 

12.1.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
12.1.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
12.2.A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a contratada às seguintes 
penalidades: 
12.2.1.Advertência por escrito; 
12.2.2.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2%(dois por cento) sobre o 
valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10%(dez por cento); 
12.2.3.Em caso de inexecução total, multa compensatória de 7%(sete por cento) sobre o 
valor do contrato; 
12.2.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
12.2.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
12.3.4.As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 
são inerentes. 
12.3.5.A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração. 
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12.3.6.A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal 
12.4.As demais sanções são de competência exclusiva da Comissão e Fiscalização 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 
13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 
2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato 
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SEABRA/BA como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 
15.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, 
em 03 (TRÊS) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 
 
 

XXXXXXX-BA, __ de __________ de 20xx. 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE -  
CONTRATADA 
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