PREFEITURA DEIPORÁ
O FUTURO ÉAGORA
EDITAL
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n.
DATA DA REALIZAÇÃO

27/2019
28/08/2019

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO

08h:30min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO

: Sala de Licitações - Prefeitura Mun. De
Iporá, Rua São José nº 11, Centro, Iporá - GO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ, pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. Nacoitan Araújo Leite,
tornapúblicoquerealizarálicitação,namodalidadedePREGÃOPRESENCIAL,tipoMENORPREÇO
POR ITEM, processo administrativo sob o protocolo n°0007734/2018que será regida pela Lei federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, no que couber, pelas disposições contidas na Lei
federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as
regras deste Edital para “Aquisição de equipamentos e material permanente para uso no Hospital
Municipal de Iporá – GO”.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na sala de licitações da
Prefeitura,situadanoDepartamentodeLicitaçãodoMunicípio,nasededaPrefeiturasituadanaRua
São
José nº 11, Centro, Iporá, Goiás, no dia 28/08/2019 às 08h:30min e será conduzida pela Pregoeiro
designada pelo Decreto n° 25/2018, da lavra do Senhor PrefeitoMunicipal.
O Edital está disponível no site http://ipora.go.gov.br/transparenciaipora, maiores informações através do
telefone (64) 3603-7200 e emaillicitacao.iporago@gmail.com.
I - DOOBJETO:
A presente licitação tem por objeto “Aquisição de equipamentos e material permanente para uso no
Hospital Municipal de Iporá – GO”.
II - DAPARTICIPAÇÃO:
1
-Poderãoparticipardocertametodososinteressadosdoramodeatividadepertinenteaoobjetoda
contratação, que preencherem as condições constantes desteEdital.
2
-Aparticipaçãonalicitaçãoimportatotaleirrestritasubmissãodosproponentesàscondiçõesdeste
Edital.
3
- Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente poderá
representarumaempresa,devidamentemunidodecredencial,seráoúnicoadmitidoainterviremtodasas fases do
procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por
seurepresentado.
4
- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de
umlicitante.
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5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTAICITAÇÃO:
5.1 -Empresasemestadodefalência,concordataouemprocessoderecuperaçãojudicial,sobconcursode
credores, em dissolução ou emliquidação;
5.2 -Empresasquetenhamsidodeclaradasinidôneasouqueestejampunidascomsuspensãododireitode
contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades
previstas no art. 97, parágrafo único da Lei8.666/93.
5.3 - Empresas que estejam reunidas em consórcio oucoligação;
5.4 - Empresas que não atendam às exigências desteEdital;
5.5 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa ou
instituiçãoquetenhaemseuquadrosocietário,dirigenteouresponsáveltécnicoquesejatambémservidor
públicovinculado;
6. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente ou junto a Equipe de Apoio
da Comissão de Licitação deste município.
III - DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
1- Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintesdocumentos:
a) Carta de Credenciamento quando for o caso (AnexoII);
b) Declaração de Habilitação (AnexoIII);
c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com data de até 60 (sessenta)
dias antes do certame;
d)
Oestatutosocial,contratosocial,emvigorcomadevidaaptidãoparacomercializaroobjeto
licitado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; ou outro
instrumentoderegistrocomercial,registradonaJuntaComercialou,tratando-sedesociedadescivis,oato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; e) Xerox dos
documentos (CPF/RG) dos sócios proprietáriosautenticadas.
e)
Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente
documento,dentreosindicadosnaalínea"a"supra,quecomproveospoderesdomandanteparaaoutorga.
f)
Declaração de expressa aceitação das condições do presente pregão e especialmente as
fixadas pela lei nº. 8.666/93, conforme ANEXO.
2
- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que
contenhafoto.
3
- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas umacredenciada.
4
- A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da
respectiva credenciada, salvo autorização expressa daPregoeiro.
5
-CERTIDÃOemitidapelaJuntaComercialouCartóriodeRegistro,certificandoacondição
deMICROEMPRESAOUEMPRESADEPEQUENOPORTE,visandooexercíciodapreferência
prevista na Lei complementar123/2006.
6
-DECLARAÇÃOqueaempresatemodireitodegozardosbenefíciosdaLeicomplementar
123/2006 (PARA EMPRESA QUE PRETENDE PARTICIPAR COMO MICROEMPRESA E/OU
EMPRESA DE PEQUENOPORTE).
7
- O credenciamento deverá ser feito na forma disciplinada nos itens anteriores que tratam do
credenciamento,eadocumentaçãorelativaaocredenciamentodeveráserentregueforado(s)envelope(s), antes
dasessão.
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8
- Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do credenciamento terão poderes para
formular verbalmente, na sessão, lances de preços, manifestar após a declaração do vencedor, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado
valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da
Proponente.
8.1 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, considerar-se-á que
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
9
-Alicitantequedeixardeentregar,ouapresentardocumentaçãofalsaexigidaparaocertameficará sujeita
a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, bem como a de descredenciamento no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, contrato e das demaiscominações.
IV – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1 – Nas contratações públicas de bens, serviços e obras visando promover o desenvolvimento econômico
e social no âmbito local e regional, incentivar a inovação tecnológica, e ampliar a eficiência das políticas
públicas no município, será concedido tratamento favorecido, diferenciado, e simplificado às micro
empresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, micro
empreendedor individual – MEI, e sociedades cooperativas de consumo nos termos da LeiComplementar
nº 123/06 e suas alterações posteriores, e Instrução Normativa 008/2016 do Tribunal de Contas dos
Municípios de Goiás na forma do que dispõe este edital e os respectivos diplomaslegais.
1.1 Será garantida a participação exclusiva das entidades descritas no item 1, quando no certame
acudiremnúmeroigualousuperiordetrêsinteressados,devendoosmesmospossuíremtodososrequisitos para
seu credenciamento, estando aptos à participarem da rodada delances.
1.2 – Será garantida a preferência na contratação das empresas locais, da região imediata (antiga
micro região), e da região intermediária (antiga mesorregião) de Iporá, nos termos deste instrumento
convocatório, devendo as empresas sediadas fora destas áreas propor lances de no mínimo 10% sob os
menores preços válidos propostos pelas empresas locais, evidenciando para a administração pública a
vantagemdaescolhadestapropostafaceànecessidadedepromoverinvestimentosnaregiãodomunicípio.
1.3 – Para efeitos de julgamento, considerar-seà;
a - âmbito local - limites geográficos do Município de Iporá;
b - âmbito regional - limites geográficos da região imediata (antiga micro região) ou região
intermediária (antiga mesorregião), conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE no ano de 2017;
1.4 – Conforme definido pelo IBGE no ano de2017;
a–AregiãoimediatadeIporáécompostapelosmunicípiosdePalestinadeGoiás,Amorinópolis,
Iporá,Israelândia,Jaupaci,Diorama,Arenópolis,Piranhas,MontesClarosdeGoiás,bomJardimdeGoiás,
Aragarças,Baliza.
b–AregiãointermediáriadeIporá–SãoLuisdeMontesBelosécompostapelasregiõesimediatas
de
Iporá, São Luis de Montes Belos, e Palmeiras de Goiás, que são compostas pelos municípios de Palestina
de Goiás, Amorinópolis, Iporá, Israelândia, Jaupaci, Diorama, Arenópolis, Piranhas, Montes Claros de
Goiás, Bom Jardim de Goiás, Aragarças, Baliza, Fazenda Nova, Buriti de Goiás,Sanclerlandia, Córrego
do Ouro, Moiporá, Ivolândia, Cachoeira de Goiás, Aurilândia, São Luis de Montes Belos, Firminópolis,
Turvânia, Nazário, Santa Barbara de Goiás, Campestre de Goiás, Cezarina, Indiara, Edéia, Acreúna,
Jandaia, palmeiras de Goiás, Palminópolis, São João da Paraúna,Paraúna.
1.5 – A exclusividade de que trata os itens anteriores se dará apenas à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80.000,00
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(Oitenta mil reais), ou àquele cujo percentual de 25% seja reservado a estas empresas, de acordo com as
normas da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores.
1.6 – Não será vedado aparticipação
2.Poderãoparticipardestecertameasempresasdoramopertinenteaoseuobjeto,legalmenteconstituídas e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital,devendo:
3 A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e
seus Anexos e leisaplicáveis.
4 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas,
sendo que o Município de Iporá/GO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processolicitatório.
5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por integrante da CPL (se a empresa licitante comprovar
a cópia mediante a apresentação do documento original), ou publicação em órgão da imprensa oficial,
conforme disposto no art. 32 da Lei 8.666/93.
6 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou
recursos e assinar as atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe deApoio.
7 É vedada a participação de empresas ou entes que, pelos documentos de sua constituição, não provarem
que se destinam às atividades previstas do Edital ou a elas se dediquem secundária eesporadicamente.
8 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, concurso
de credores, dissolução, liquidação, ou ainda impedidos por força do art. 9º da Lei 8.666/93, empresas
estrangeirasquenãofuncionamnopaís,nemaquelesquetenhamsidodeclaradosinidôneosparalicitarou
contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração PúblicaEstadual.
9 A observância da vedação constante do item anterior e as demais declarações que prestar são de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidadescabíveis.
10 Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas – ME e empresas de
pequeno porte – EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em
relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessascategorias.
11 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais oi até 5% (cinco por cento) superior ao menorpreço.
12 – Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-será da seguinte
forma:
a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação
em que será adjudicado em seu favor o objetolicitado.
b)
Nãoocorrendoacontrataçãodamicroempresaouempresadepequenoporte,naformadoincisoI do caput
do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nahipótesedo§2°doart.44daLC123/2006,naordemclassificatória,paraoexercíciodomesmodireito.
c)
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
portequeseencontremnointervaloestabelecidono§2°doArt.44daLC123/2006,serárealizadosorteio
entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito depreferência.
d)
Nahipótesedanão-contrataçãonostermosprevistosnocaputdoArt.44daLC123/2006,oobjeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora docertame.
13 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.123/2006.
a)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declaradoo
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vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativasoupositivas,comefeitodecertidãonegativa,cujacomprovaçãoseráexigidasomenteparaefeito
da
assinatura do contrato ou instrumentos que osubstitua.
b)
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação.
V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOSDEHABILITAÇÃO,DAPROPOSTAEDOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO.
1
- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no anexo do Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes n°. 1 e2.
1.1 - Em caso da ausência da declaração de habilitação a licitante, com autorização expressa do(a)
pregoeiro(a) poderá redigi-la a próprio punho, desde que, a licitante tenha na sessão, papel timbrado e/ou
carimbo de CNPJ.
2
- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintesdizeres:
Envelope nº. 1 – Proposta
Pregão Presencial nº. 27/2019
Processo nº.0007734/2018
Envelope nº. 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº. 27/2019
Processo nº.0007734/2018
3
-Apropostadeveráserelaboradaempapeltimbradodaempresaeredigidaemlínguaportuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador.
4
– As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a
erros, os quais serão corrigidos pelo pregoeiro da seguinteforma:
a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e porextenso;
b) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido mantendo-se preço unitário e
corrigindo-se a quantidade e o preçototal;
c) Errodemultiplicaçãodopreçounitáriopelaquantidadecorrespondente:seráretificado,mantendo-seo preço
unitário e a quantidade e corrigindo-se ototal;
d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se asoma;
e) Erro considerado de digitação, como por exemplo: troca de identificação de edital, número do edital,
modalidade do edital edata.
5 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original paraautenticação
pela Pregoeiro ou por membro da Equipe deApoio.
5.1 -Visandoaagilidadedostrabalhoslicitatóriossugerimosquea(s)licitante(s)quepretender(em)
autenticaçãodedocumentosviaComissãodeLicitação,ofaçaaatéo2ºdiaantesdadatadeabertura
da
licitação, na Comissão Permanente de Licitação, nos horários e locais previstos nesteedital.
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VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”
1 - A proposta de preço deverá ser apresentada, da seguinteforma:
a) A proposta deverá ser impressa econter:
a.1) Nome, endereço, papel timbrado e/ou carimbo deCNPJ;
a.2) NúmeroPregão;
a.3) Descrição de forma sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
dos Anexos desteEdital.
a.4) Preço unitário e total admitidos no máximo em 02 (duas) casas decimais, em moeda corrente,
grafado em número, neles inclusos todos os custos ou despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, transportes, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários
ao cumprimento integral do objetosolicitado
a.5) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar com a data de sua
apresentação. No silêncio considerar-se-á expostoacima.
a.6) Apresentar junto à proposta no (Envelope 1) os certificados de Registro ou cadastro conforme
ocasodosprodutos,emitidopelaANVISA–AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária,vinculadaao
MinistériodaSaúde,oucópiadapublicaçãono“DiárioOficialdaUnião”,ouprotocoloderenovação pela
ANVISA, ou não sendo o caso, apresentarisenção;
a.7) Apresentar ficha técnica, panfleto, folder ou prospecto detalhado que demonstre claramente as
especificaçõesdosprodutoslistadosnositenscotados,comrelaçãoaositensconstantesdoAnexoI– Termo
deReferência.
Obs: Para facilitar e agilizar o procedimento licitatório a empresa participante deverá apresentar o
Certificado de Registro com o número do item conforme sequência do edital e o nome do
laboratório/fabricante.
2 – DASGARANTIAS:
2.1. As garantias mínimas exigidas far-se-ão inclusa na proposta, garantindo no mínimo oseguinte:
a) A licitante ao apresentar suas propostas, fica obrigada a oferecer GARANTIA com duração mínima de
12 (doze) meses paraequipamentos;
b) Deverá fornecer todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para a operação
correta e segura do equipamento (manual de operação) na entrega do produtolicitado;
c) Ofornecedordeveserresponsávelporvíciosoudefeitosdefabricação,bemcomodesgastesanormaisdo
equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos
defeituosos,semônusàContratante,taiscomo,peças,mão-de-obra,deslocamento,instalação,podendoser
estendida, a partir da recepção técnica e da colocação de cada equipamento emuso;
d) Garantir assistência técnica pós-venda de fácilacesso;
e) Garantir disposição de peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição nomercado;
f) Será de responsabilidade da licitante a instalação doequipamento/aparelho.
2.2. Os aparelhos eletroeletrônicos devem ser compatíveis com tensão de trabalho automática de110/220v,
50 a 60hz.

VII – DA PROPOSTAELETRÔNICA

1 – Apresentar mídia (PEN DRIVE) ou CD com arquivo referente ao anexo X, noformato
“.xls” (Microsoft Office Excel 1997/2003), preenchido, para maior agilidade no certame na
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fase de Classificação das Propostas, com todas as informações idênticas a de sua proposta
escrita, sem qualquer alteração (inclusão, exclusão de linhas ou valores),
2 - Os dados do ANEXO IV (Planilha de Formação de Preços – Proposta) e os dados do ANEXO X
(Planilha para Proposta em arquivo no formato “.xls”), deverão ser rigorosamente iguais, tanto no que se
refere a numeração dos itens, nos quantitativos, nas descrições e nos preços unitários e totais referentes
aos itens que o proponente deseja disputar. Havendo divergência prevalecerá a propostaescrita.
VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARAHABILITAÇÃO”
1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)
Registro Comercial, no caso de Empresa Individual ou cédula de identidade em se tratando de
pessoafísica;
b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a devida aptidão para comercializar
o objeto licitado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedadescomerciais;
c)
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, destesubitem;
d)
Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratandose de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria emexercício;
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem do item VII não precisarão
constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) ProvadeInscriçãonoCadastroNacionaldePessoaJurídica–CNPJ,comdatadeaté60(sessenta)dias antes
docertame;
b) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos (CND), expedida pelo INSS com validade de 180 (cento e oitenta)dias;
c) ProvadeRegularidaderelativaaoFundodeGarantiaporTempodeServiço(FGTS),comvalidadede
30
(trinta) dias mediante a apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRF) emitida pela Caixa
EconômicaFederal;
d) Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com validade de
180 (cento e oitenta)dias;
e) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto aos Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa forsediada;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede dolicitante;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)(www.tst.jus.br/certidao).
h) Certidão negativa de débitos referente ao Município de Iporá - Goiás, para comprovar
regularidade e idoneidade com o mesmo (se caso a empresa não tiver cadastro municipal neste
município, entrar em contato no setor de arrecadação da Prefeitura de Iporá-Goiás, para efetuá-lo
e posteriormente emitir a CND solicitada. Sugere-se que este contato seja feito com no mínimo 03
(três) dias úteis de antecedência, para que não ocorram imprevistos e impossibilite a participação
dos licitantes interessados nesseprocesso).
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1.2.1 - No caso de constatação de existência de irregularidade fiscal referente à microempresa ou empresa
de pequeno porte serão adotados a prerrogativa e os procedimentos previstos nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nº. 123/2006 e Lei complementar 147/2014 de 07/08/2014.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
oudeexecuçãopatrimonial,expedidapelodistribuidordodomicíliodapessoafísica,ressalvandoque
esta
certidão tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da data em que foiexpedida.
1.4 - OUTRASCOMPROVAÇÕES
a)
Declaração que inexiste fatos impeditivos legais para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conformeANEXO.
b)
Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
emcumprimentododispostonoincisoXXXIIIdoart.7ºdaConstituiçãoFederal,conformeANEXO.
c)
Declaração expressa de aceitação das condições do presente pregão e especialmente as fixadas
pela lei nº. 8.666/93, conformeANEXO.
d)
Atestado de capacidade técnica, fornecido por instituição pública ou privada, em favor do
licitante, que assegure a idoneidade da empresa em fornecimentos de materiais ou prestação de
serviços junto à declarante, assim como ateste sua capacidade técnica junto ao poder público,
devendo a declaração possuir o nome, telefone, e endereço da instituição, assim como nome
completo, cargo e telefone do declarante, sob pena de não aceitação da mesma. Casa o pregoeiro
intenda necessário, poderá solicitar na sessão uma diligência para que o licitante apresente a nota
fiscal da negociação, que gerou o atestado apresentado.
e)
Alvará de Licença, Localização e Funcionamento do estabelecimento, relativo à matriz e à
filial(casohouver)daempresaproponente,comomesmoramodeatividadeconstantenoobjetodo
Contrato Social e compatível com o objeto da presentelicitação;
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DAHABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1
- Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão o(a) Pregoeiro(a) declaração de
plenoatendimentoaosrequisitosdehabilitação,deacordocomomodeloestabelecidonoAnexodoEdital e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos dehabilitação.
1.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes nocertame.
2
- A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) será feita por menor preço POR ITEM e
sequencialmente, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas aspropostas:
a) CujoobjetoPORITEMnãoatendaasespecificações,prazosecondiçõesfixadosnosanexosdo Edital;
b) Que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demaislicitantes.
3 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demaislicitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas por menor preço POR ITEM para a etapa de
lances, com observância dos seguintescritérios:
a)
SeleçãodapropostademenorpreçoPORITEMeasdemaiscompreçosaté10%(dezporcento)
superiores àquela, nos termos da lei8.666/93;
RUA SÃO JOSÉ Nº 11 – CENTRO – CEP 76.200-000 – FONE: (64) 3603-7200 – IPORÁ - GO

PREFEITURA DEIPORÁ
O FUTURO ÉAGORA
b)
Nãohavendopelomenos3(três)preçosnacondiçãodefinidanaalíneaanterior,serãoselecionadas
as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número delicitantes.
5
–O(a)Pregoeiro(a)convidaráindividualmenteosautoresdaspropostasselecionadasparaformular
lancesdeformaseqüencial,apartirdoautordapropostademaiorpreçoeosdemaisemordemdecrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate depreços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem delances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço PORITEM;
7 – Na sessão não será permitido o uso de telefone celular e outros aparelhos decomunicação;
7.1 – O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo mínimo entre oslances;
7.2 –CasooCredenciadonecessiteconsultarasuaempresa,o(a)Pregoeiro(a)decidiráarespeito; 8 - A
etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da
formulação delances.
9
-Encerradaaetapadelances,serãoclassificadasaspropostasselecionadasenãoselecionadaspara
a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado.
10
–O(a)Pregoeiro(a)poderánegociarcomoautordaofertademenorvalorcomvistasàreduçãodo preço.
11
-Apósanegociaçãosehouvero(a)Pregoeiro(a)examinaráaaceitabilidadedomenorpreçoPOR
ITEM, decidindo motivadamente arespeito.
11.1 – O(a) Pregoeiro(a) poderá a qualquer momento solicitar às licitantes esclarecimentos que julgar
necessário.
12
-ConsideradaaceitávelaofertademenorpreçoPORITEM,seráabertooenvelopecontendoos
documentos de habilitação de seuautor.
13
- Eventuais falhas, ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusivemediante:
a)
Substituição e apresentação de certidões fiscais (FGTS, INSS, Municipal, Estadual e a Conjunta
NegativadeDébitosRelativosaTributosFederaiseaDívidaAtivadaUnião).Paradocumentosnãofiscais
será
permitida a apresentação dos mesmos originais desde que estejam presentes emsessão.
b)
Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e mediante apresentação de
documento não fiscaloriginal.
13.1 - A verificação será certificada pelo (a) Pregoeiro (a) e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante seráinabilitada.
14
- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora docertame.
15
- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço POR ITEM, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente,atéaapuraçãodeumaofertaaceitávelcujoautoratendaosrequisitosdehabilitação,caso em que
será declaradovencedor.
16
– Depois de encerrada a etapa competitiva não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fatos supervenientes e aceito pelo (a) Pregoeiro(a).
17
– Em caso de inadimplemento, atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto
licitado, o licitante vencedor (contratado), ficarão sujeito à sanções do art. 86 e 87 caput, da Lei n°
8.666/93.
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18
– Serão desclassificadas as propostas com valor POR ITEM superior ao limite estabelecido
ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório dalicitação.
X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarãoa
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dosautos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso,aadjudicaçãodoobjetodocertamepelaPregoeiroàlicitantevencedoraeoencaminhamentodo
processo à autoridade competente para ahomologação.
3 - Interposto o recurso, a Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridadecompetente.
3.1 – O recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Iporá, situada na Rua São José nº
11, Centro, Iporá, Goiás das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará oprocedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XI - DA CONTRATAÇÃO
1 - As condições contratuais constam da minuta de contrato, Anexos desteEdital.
2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ,
emitirá as notas de empenho e firmará os contratos específicos com osPROPONENTES
VENCEDORES visando à execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta que integra este
Edital.
3 - Os PROPONENTES VENCEDORES terão o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DEIPORÁ.
4 - A recusa injustificada do concorrente PROPONENTE VENCEDOR em assinar o contrato dentro
doprazoestabelecidosujeitará,ainda,oconcorrenteàaplicaçãodapenalidadedesuspensãotemporária pelo
prazo de 12 (doze) meses.
5 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei n.º8.666/93.
6 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas
nos itens 1 a 3 da CláusulaSétima.
7 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
poderá ser aplicado à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a
seremefetuados.
8 -Noatodacontratação,oPROPONENTEVENCEDORdeveráapresentardocumentodeprocuração
devidamentereconhecidoemcartório,quehabiliteoseurepresentanteaassinarocontratoemnomeda
empresa;
9 - A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da
documentação apresentada pelo PROPONENTE VENCEDOR, na data daassinatura.
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10 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas
adequadas a estecontrato.
11 -ACONTRATADAestásujeitaàmultasobreovalortotaldestecontratopordiaepordescumprimento
deobrigaçõesfixadasnoEdital.AmultatemdeserrecolhidapelaCONTRATADAnoprazo,contados a partir
dacomunicação.
12 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE ou
Administração Pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
12.1 - Advertência;
12.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto contratado, recolhida no prazo, contando a partir da comunicaçãooficial;
12.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco)anos.
13 - A rescisão deste contrato poderáser:
13.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)dias;
13.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração doCONTRATANTE;
13.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria.
13.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridadecompetente.
13.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampladefesa.
XII - DAS CONDIÇÕES DEEXECUÇÃO
1-AempresavencedoradeverácumprirrigorosamenteasexigênciascontidasnosAnexos,parteintegrante
desteEdital.
XIII – DO PRAZOCONTRATUAL
1
– O prazo de vigência do contrato será da assinatura do contrato até 31/12/2019 podendo ser
prorrogadoacritériodaAdministração,conformeaLei8.666/93,especialmentenoincisoIIdoartigo57,
com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
2
– A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.
XIV – DA FONTE DERECURSOS
1.1 - O recurso para o pagamento das despesas relativas à execução do objeto advém da dotação a seguir:
13.13.10.302.1132.1.228-4.4.90.52 – Ficha 232 Aquisição Equipamento hospitalares/HMI
Convenio proposta nº 07861.703000/1180-02.
XV – DA FORMA DEPAGAMENTO
1–Opagamentoseráefetuadoematé30(trinta)diasapósaapresentaçãodanotafiscal,semrasura
e
emendas, devidamente atestada pelo setor competente e após a liquidação dadespesa.
2- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, ou pendentes de qualquer obrigação
financeiraquelheforimposta,nenhumpagamentoseráefetuadoàcontratadaeoprazodepagamentoserá contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamenteregularizados.
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XVI – DA ENTREGA DO OBJETO
1 – Os objetos licitados deverão ser entregues de forma prevista no anexo I, no termo de referência
deste edital.
3 - O solicitante poderá recusar todos e quaisquer serviços/objetos em desacordo com os termos deste edital
e do contrato.
XVII – DO REAJUSTE
1
– Os preços serão fixos e irreajustáveis até a data do término do contrato, salvo quando ocorrer
reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes, bem como, em caso de prorrogação de sua
vigência nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, hipótese que poderá ser corrigido pelo INPC;
2
– Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na
superveniência da legislação federal, estadual ou municipal, ou de ato ou de fato que altere ou
modifique as relações que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio
econômico e financeiro docontrato.

XVIII – DAIMPUGNAÇÃO
1
- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório doPregão.
2
Aimpugnaçãodeveráserformalizadaporescrito,empapelA4,emlínguaportuguesabrasileira,em
documento timbrado, com assinaturas originais com firma reconhecida, ou cópia autenticada, a ser
registrado no protocolo geral da Prefeitura de Iporá, Rua São José nº 11, Centro, Iporá –GO.
3
- A petição será dirigida ao Sr. Prefeito Municipal de Iporá, que decidirá no prazo de até 1 (um)
diaútil;
3.1
-Acolhidaapetiçãocontraoatoconvocatório,serádesignadanovadataparaarealização
docertame.
XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1
- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança dacontratação.
2
- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,devendo
ser assinadas pelo (a) Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantespresentes.
2.1
- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própriaata.
3
- Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na
sessão, serão rubricadas pela Pregoeiro e pelos licitantes presentes quedesejarem.
3.1
- Poderão ser admitidos pelo (a) Pregoeiro, erros formais, que não prejudiquem os
interesses da Administração ou o trâmite doprocesso.
4
- Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
pararetiradanaSeçãodelicitaçãodaPrefeituraMunicipaldeIporá,nomesmoendereço,durante10(dez)
dias
após a publicação dos contratos, findos os quais poderão serdestruídos.
5
- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeiro.
6 - Integram o presenteEdital:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Carta de Credenciamento (MODELO)
ANEXO III - Declaração de Habilitação (MODELO)
ANEXO IV – Proposta (MODELO)
ANEXO V - Declaração de não Impedimento (MODELO)
ANEXO VI - Declaração (ART. 7°, INCISO XXXIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
ANEXO VII - Declaração Micro e Pequena Empresa (LEI 123/06) (MODELO)
ANEXO VIII – Declaração de Aceitação do Edital
ANEXO IX - Minuta do Contrato
7 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Iporá, ocorrendo decretação de feriado ou outro
fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data marcada, o evento será
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,
independentemente de novacomunicação.
8 -Paradirimirquaisquerquestõesdecorrentesdalicitação,nãoresolvidasnaesferaadministrativa,será
competente o foro da Comarca de Iporá -Go.
9 – É facultado ao Pregoeiro (a), ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso;
10 – Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no
prazo determinado pela Pregoeiro, sob pena dedesclassificação/inabilitação;
11 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no siteda
Prefeitura Municipal de Iporá ou no placar de divulgação dos atos do Poder Executivo, instalado na
sede daPrefeitura;
12 – A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos desteEdital.
Iporá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

Luiz Marcio Martins Costa
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DEREFERÊNCIA
1. OBJETO

“Aquisição de equipamentos e material permanente para uso no Hospital Municipal
de Iporá – GO”.
2. ESPECIFICAÇÃO DOOBJETO
ITEM QUAT UND

ESPECIFICAÇÃO

1

3

UND Bebedouro/ Purificador Refrigerado; TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES

2

3

UND Televisor; TIPO LED, PORTA USB, FULL HD SIM, TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ
41", CONVERSOR DIGITAL POSSUI, SUPORTE NÃO POSSUI, ENTRADA HDMI.

3

1

4

1

5

1

6

1

7

2

8

3

UND Impressora Laser (Comum); Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x
1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB;
permitir compartilhamento por meio e rede
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o roduto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.
UND Mesa para Computador; BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, SUPORTE PARA,
IMPRESSORA POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/
SIMILAR, SUPORTE PARA TECLADO POSSUI, SUPORTE PARA CPU POSSUI,
GAVETAS DE 01 A 02
UND 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 ICROBTX, 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
10/100/1000 e 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 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 12 meses.
Mesa para Impressora; ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS,
UND MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
UND Geladeira/ Refrigerador; CAPACIDADE DE 250 A 299 L.
Cadeira; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS NÃO
POSSUI, BRAÇOS NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI, ASSENTO/
UND ENCOSTO POLIPROPILENO
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9

3

10

2

11

2

12

1

13

1

14

1

15

2

16

3

UND Mesa de Exames;POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA
PAPEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL
UND Micropipeta Multicanal; VISOR DIGITAL POSSUI, EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI,
CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS
UND Estufa de Secagem e Esterilização; CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L, MATERIAL DE
CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERATURA ATÉ 250°C POSSUI, PORTA
POSSUI
UND Centrífuga de Roupas (capacidade acima de 20 Kg); TIPO/ CAPACIDADE TRIPÉ - DE 21 A
30 KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE
COMANDO POSSUI, TRAVA DE SEGURANÇA POSSUI
UND Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 30 Kg); ESTRUTURA EXTERNA AÇO
INÓX/ AÇO, TAMBOR AÇO INÓX/ AÇO, AQUECIMENTO GÁS/VAPOR/ELÉTRICO,
PAINEL DE COMANDO POSSUI, CAPACIDADE De 31 a 60 kg
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico; Ventilador Pulmonar eletrônico
microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de
ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado;
Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada;
Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com
pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois
níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão
Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos
espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros
com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume
corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm;
Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20;
Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a
100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen;
Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes
adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido
dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados /
calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de
platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo
inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou
ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP.
Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x
volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados
monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha
no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição
para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração
da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória
os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo
120 minutos;
O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em
caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios:
Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito
paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação,
Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida
UND pela entidade solicitante.
Cardioversor; TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO;
PÁS INTERNAS NÃO POSSUI; MEMÓRIA DE ECG POSSUI; IMPRESSORA POSSUI;
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI; MÓDULO DEA POSSUI; OXIMETRIA
UND (SPO2) NÃO POSSUI; BATERIA POSSUI
UND Oxímetro de Pulso; TIPO PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SpO2 01
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2.1 Os equipamentos devem possuir certificado de inspeção do INMETRO, e registro junto à
ANVISA conforme exigência aplicável a cada tipo de produto, devendo atender também os padrões
mínimos estabelecidos pelas normas brasileiras de regulamentação.
2.2 Os aparelhos eletroeletrônicos devem ser compatíveis com tensão de trabalho automática de
110/220v, 50 a 60hz.
2.3. Os produtos devem possuir garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, ou
garantia de prazo superior quando concedido pela fabricante no momento da aquisição, conforme
promoção divulgada, catálogo, ou outro meio de divulgação.
2.4. O fornecedor deverá apresentar catálogo do produto, junto ao ENVELOPE 01 - PROPOSTA,
demonstrando a marca, modelo, e todas as especificações técnicas do produto para análise da
comissão.
2.5. Apresentar junto à proposta no (Envelope 1) os certificados de Registro ou cadastro conforme o
caso dos produtos, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao
MinistériodaSaúde,oucópiadapublicaçãono“DiárioOficialdaUnião”,ouprotocoloderenovação
pela
ANVISA, ou não sendo o caso, apresentarisenção;
2.6. Apresentar ficha técnica, panfleto, folder ou prospecto detalhado que demonstre claramente as
especificaçõesdosprodutoslistadosnositenscotados, comrelaçãoaositensconstantesdoAnexoI– Termo
deReferência.
Obs.: Para facilitar e agilizar o procedimento licitatório a empresa participante deverá apresentar o
Certificado de Registro com o número do item conforme sequência do edital e o nome do
laboratório/fabricante.
3 – DASGARANTIAS:
3.1. As garantias mínimas exigidas far-se-ão inclusa na proposta, garantindo no mínimo oseguinte:
a) A licitante ao apresentar suas propostas, fica obrigada a oferecer GARANTIA com duração mínima de
12 (doze) meses paraequipamentos;
b) Deverá fornecer todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para a operação
correta e segura do equipamento (manual deoperação);
c) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais
do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos
defeituosos, sem ônus à Contratante, tais como, peças, mão-de-obra, deslocamento, instalação, podendo
ser estendida, a partir da recepção técnica e da colocação de cada equipamento emuso;
d) Garantir assistência técnica pós-venda de fácilacesso;
e) Garantir disposição de peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição nomercado;
f) Será de responsabilidade da licitante a instalação doequipamento/aparelho.
3.2. Os aparelhos eletroeletrônicos devem ser compatíveis com tensão de trabalho automática de110/220v,
50 a 60hz.

3.3 Os produtos devem atender as normas técnicas dos órgãos regulamentadores conforme o tipo
do produto.
3.4 Todos os produtos deverão possuir selo de inspeção doINMETRO.
3.5 Os produtos eletro-eletrônicos possuir categoria A, em selo emitido pelo Programa Brasileiro
deEtiquetagem.
VALOR ESTIMADO:
O valor total estimado poderá ser consultado junto ao departamento de licitações pelo telefone (64) 36037200.
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4. JUSTIFICATIVA
Aquisição de equipamento/materiais permanente, pela emenda parlamentar do Deputado Federal João
Campos, objeto deste Termo de Referência terá por objetivo atender conforme as necessidades das
Unidade de Saúde do Programa de Saúde da Família – PSF, Arco Íris, Itajubá, Monte Alto, Umuarama,
destinado a atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Iporá-Go:
5. AVALIAÇÃO DECUSTO
O Departamento de Compras juntamente com as Secretarias do município de Iporá- GO realizaram
pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos, junto a empresas do ramo, sendo que a média dos
valores poderão ser solicitados junto ao departamento de licitações pelo telefone (64) 3603-7200, no
endereço Rua São José nº 11, Centro, Iporá – GO.
6. DAPROPOSTA.
6.1 - No valor da proposta deverão estar inclusos todos os custos com impostos, taxas, fretes, assim como
todos os custos necessários ao completo fornecimento do item orasolicitado.
6.2 - A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta)dias.
6.3 - DAS GARANTIAS: As garantias mínimas exigidas far-se-ão inclusa na proposta, garantindo no
mínimo oseguinte:
6.3.1- A licitante ao apresentar suas propostas, fica obrigada a oferecer GARANTIA com duração mínima
de 12 (doze) meses para equipamentos;
6.3.2 - Deverá fornecer todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para a
operação correta e segura do equipamento (manual de operação) na entrega dos produtoslicitados;
6.3.3 -Ofornecedordeveserresponsávelporvíciosoudefeitosdefabricação,obrigando-searessarciros danos e
substituir os elementos defeituosos, sem ônus àContratante;
7. DOFORNECIMENTO
7.1 – O fornecimento dos itens se dará de forma parcelada conforme quantidades solicitadas por escrito
conforme Autorização emitida pelo setor solicitante no prazo de 03 (três) dias a contar da emissão da
ordem defornecimento.
7.2 – Os objetos licitados, deverão ser entregues no horário das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Centro de Distribuição de Iporá, com endereço na Avenida
R4, Vila Padre Cicero, Iporá – GO, ao lado da Sub-Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Bairro
MatoGrosso).
7.3 –PoderáaContratante,aseucritério,exigiratrocasemônusparaamesma,casooobjetosejaentregue
em
desacordo com as normas eespecificações.
7.4 – Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade do objeto, poderá ser feita
pela licitante vencedora, podendo, entretanto, a Contratante determinar as modificações recomendáveis,
desde que justificadas nos termos da Lei nº.8.666/93.
7.5 – A contratada deverá tomar providências e substituir os itens que não estiverem de acordo com o
solicitado, quando apresentarem defeito de fabricação ou adulteração de qualidade ou sofrer alteração de
suascaracterísticasdentrodoprazodevalidade,noprazomáximode48(quarentaeoito)horas,semculpa
daadministração.
7.6 – Os Produtos deverão ser de boa qualidade. O que não atender as exigências será devolvido ao
fornecedor e imediatamente substituído, correndo por conta exclusiva do contratado, as despesas com o
transporte decorrente desteprocedimento.
7.7 – Os Produtos objeto deste Edital deverão estar devidamente registrados pelos órgãos competentes
conforme ocaso.
7.8 –ExpressaqueporsetratardequantitativosestimadosaContratantenãoéobrigadaaadquirirovalor
total
estimado, vez que poderá variar o quantitativo de acordo com as necessidades daContratante.
7.9 – A licitante ao ofertar o item, fica obrigado a oferecer GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE)
MESES para cadaitem.
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8. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
8.1. Arcarcomtodasasdespesas,diretasouindiretas,impostos,taxas,encargos,seguros,fretes,carregoe
descarrego decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de
Iporá– GO.
8.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante toda a vigência docontrato.
8.3. Substituir no prazo de 48 horas, sem custos adicionais, os produtos que apresentaremdefeitos.
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de
sua culpa ou dolo até a entrega do equipamentoreparado.
8.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo máximo da aquisição dosprodutos.
8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução dos
fornecimentos.
8.7. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulasavençadas.
8.8. Fornecer os produtos dentro das normas técnicas para estafinalidade.
8.11. O solicitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições da contratação, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor da adjudicação.
9. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE
O município se obriga:
9.1. Designar servidor da Secretaria para proceder com a fiscalização do Fornecimento doProduto.
9.2. Rejeitar no todo ou em parte os produtos fornecidos que não atendam aos requisitos constantes das
especificações constantes do Termo deReferência;
9.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ouEmpenho.
9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução docontrato;
9.5. Solicitar formalmente à contratada aquisição dosprodutos
9.6. Emitir as requisições respectivas pela autoridadecompetente;
10. ADJUDICAÇÃO
Menor preço por item.
11. PAGAMENTO DEFATURAS
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, iguais, e irreajustáveis, até trinta dias úteis após o mês do
fornecimento dos produtos, cuja Nota Fiscal, deve ser atestada pelo departamento e encaminhada para
Secretaria de Controle Interno para liquidação da despesa, em conformidade com o contrato.
12. DOTAÇÕESORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do município para o exercício de 2019;
13.13.10.302.1132.1.228-4.4.90.52 – Ficha 232 Aquisição Equipamento hospitalares/HMI
Convenio proposta nº 07861.703000/1180-02.
13. DAFISCALIZAÇÃO
A Secretaria Municipal solicitante, será responsável pela recepção e fiscalização dos objetos entregues.
14. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DEREFERÊNCIA
O termo de referência foi elaborado pelos secretários municipais solicitantes, com o objetivo único da
contratação de fornecimento do produto.
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ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ
Rua São José, nº 11 – Centro
Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legalpelaempresa
, inscrita no CNPJ
sob onº
, sede na
, credenciamos o
Sr.
, portador da carteira de identidade nº
e do CPF(MF)nº
,paranosrepresentarnalicitaçãoemreferência,compoderesparaformular
ofertas,lancesdepreço,recorrer,renunciararecursoepraticartodososdemaisatospertinentesaocertame
em
nome darepresentada.

Local,

/

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa quando for o caso.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

A empresa........................................................................... inscrita no CNPJ sob onº...................................,
sediada na ................................................................ por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade n........................ e do CPF
n.............................. DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital acima referido, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei
10.520/2002.

,

de

de

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado/ ou carimbado com no mínimo o nome e
CNPJ da empresa.
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ANEXOIV
PROPOSTA
(MODELO)
PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

Licitante Proponente: CNPJ........................:
Endereço....................:
Senhor Pregoeiro do Município de Iporá.
O licitante que esta subscreve, acima identificado, vem apresentar sua proposta para aquisição do produto
do objeto licitado no PregãoPresencialnº
/2019, conforme adianteespecificado:

Item

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QNT

VLR UNT

VLR TTL

1

R$

(

)

Declaro que me submeto a todas as condições estabelecidas neste certame, com entrega
parcelada de acordo com as necessidades do Contratante, no lugar indicado pelo solicitante, no prazo
estipulado neste instrumento convocatório, condições de faturamento dos bens que nos forem adjudicados
pelo prazo estabelecido no Edital.
Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua
apresentação.
Iporá,

de

de 2019.

Assinatura do proponente
OBS: Esta deverá ser feita em papel timbrado da empresa quando for o caso.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO (MODELO)

PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., sediada na
................................................................, por intermédio
de seu representante legalo(a)
Sr.(a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade n........................ e do CPF
n.............................. DECLARA, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer
das seguintes situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; b) Ter sido apenada com suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos
últimos dois anos;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suasalterações.
Nostermosdoart.55,inc.XIIIdaLein.8.666/93esuasalterações,comprometemo-nosainformara
ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas noedital.

,

de

de

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado/ ou carimbado com no mínimo o nome e
CNPJ da empresa.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO (ART. 7°, INCISO XXXIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL) (MODELO)

PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

..................................................................................... Inscrito noCNPJ nº.........................., sediada na
...................................... por intermédiode seu representante legal o(a) Sr.(a)...................................,
portador(a)daCarteiradeIdentidaden........................edoCPFn..............................DECLARAparafins
dodispostonoincisoVdoart.27dalein.8.666/93,de21dejunhode1993,acrescidodoincisoXXXIII do art.
7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)anos.

,

de

de

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado/ ou carimbado com no mínimo o nome e
CNPJ da empresa.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO MICRO E PEQUENA EMPRESA (LEI 123/06) (MODELO)

PREGÃOPRESENCIALN.

/2019

A empresa.......................................................................................... inscrita no CNPJ sob
nº.........................................................................., com sede ..........................................................(endereço
completo) por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente para os devidos fins, sob
as penalidade cabíveis, que:

a)

Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º

da Lei Complementar 123/2006.
b)

Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos
impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e
o direito depreferência.

Por ser verdade, firmo a presente.

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado/ ou carimbado com no mínimo o nome e
CNPJ da empresa.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOEDITAL
PREGÃOPRESENCIAL
/2019
DECLARAÇÃO

A Empresa
inscrito noCNPJ n°
,
DECLARA, sob as penas da lei, a aceitação das condições do presente edital e especialmente as fixadas
pela Lei n°8.666/93.
Iporá,

de 2019.

Representante Legal
(com carimbo da empresa)
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO eaEMPRESA
.
PREÂMBULO

O FUNDO MUNICIPAL DE
, inscrito no CNPJ sob o nº:
, representado pelo G e s t o r (a)Sr(a).
, doravante
denominada

simplesmente

CONTRATANTE,
e
a
empresa
CNPJNº
neste atorepresentada
peloSr.(a)
, portador da Cédula deIdentidadenº.
e CPF (MF)nº.
, denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram opresente
contratoobjetivando
, conforme Editaldo
Pregãonº.
/2019 e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE
e CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nº. 10.520/2001 e 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições que seseguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.OpresenteContratotemcomoobjetoaAquisição
Iporá – GO, conforme especificações e quantitativos contidos nosAnexos:

Item

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UND

QNT

VLR UNT

do municípiode

VLR TTL

1

R$

(

)

1.2 – Ao licitante que se constituir vencedor ficará obrigado a fornecer os objetos apresentados por item,
na medida em que for solicitado pelo município no correr do exercício de vigência docontrato.
1.3 - A proposta apresentada e o contrato a ser firmado com a licitante vencedora, terá como finalidade o
fornecimentodoobjetolicitado,podendovariarparamaisouparamenos,casoemqueserápagoototaldas
aquisições efetivamenterealizados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO
1.
O valor total deste Contrato é de R$ ( ). No valor contratado estão inclusas todas as despesas
commateriaiseequipamentos,mãodeobra,transportes,leissociais,ferramentas,seguro,todosostributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para entrega completa
dos objetos discriminados nos anexos doEdital.
2.
Os preços poderão ser reajustados nos termos da lei 8.666/93 conforme índices governamentais
devidamentecomprovados.
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3 - Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na superveniência da
legislação federal, estadual ou municipal, ou de ato ou de fato que altere ou modifique as relações que as
partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 4 A
Prefeitura Municipal de Iporá pagará à licitante vencedora o valor do objeto, em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo solicitante.
5- Se os objetos não forem entregues conforme especificações, o pagamento ficará suspenso até seu
recebimento definitivo.
6 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, ou pendentes de qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, nenhum pagamento será efetuado à contratada e o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
1-Oprodutodeveserentreguenospadrõesprevistosnotermodereferência,anexo
Idoeditaldelicitação
que
originou o vinculocontratual;
2- O solicitante poderá recusar todos e quaisquer serviços/produtos em desacordo com a ordem de
fornecimento, no que se refere ás especificações e qualidadesnecessárias.
3- O produto deve ser entregue dentro do prazo estipulado no edital delicitação.
CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA
1
-Adespesacomaexecuçãodestecontrato,correráacontadoelementodasdotaçõesorçamentárias
nº:
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
1
–Avigênciadocontratoserádadatadeassinaturaaté
, podendo ser prorrogado à
critério da Administração, conforme a Lei8.666/93.
2
– A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, oseguinte:
2.
É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do órgão
CONTRATANTE durante a vigência destecontrato;
3.
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas
a estecontrato.
5 Durante a sua vigência o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo solicitante ou por servidor
devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE.
6.
O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitosobservados.
7.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas ao Contratante, em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes.
8.
Alémdoacompanhamentoedafiscalização,ogestordocontratodesignadopelaCONTRATANTE
poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
9.
O obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução do objeto contratual,
diretamente ou por prepostosdesignados.
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CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
1. A CONTRATADA está sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total deste contrato por dia
e por descumprimento de obrigações fixadas noEdital.
2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE ou
Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintessanções:
2.1 -Advertência;
2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, contado da comunicaçãooficial;
2.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco)anos.
3.
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicou
a
penalidade,a
CONTRATADA que:
3.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto destecontrato;
3.2 - Não mantiver a proposta,injustificadamente;
3.3 - Comportar-se de modoinidôneo;
3.4 - Fizer declaraçãofalsa;
3.5 - Cometer fraudefiscal;
3.6 - Falhar ou fraudar na execução destecontrato.
4.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei n.º8.666/93.
5.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos
itens 1 a 3 destaCláusula.
6.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
poderáseraplicadoàCONTRATADAjuntamentecomademulta,descontando-adospagamentosaserem
efetuados.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei nº8.666/93.
2. A rescisão deste contrato poderáser:
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)dias;
2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração doCONTRATANTE;
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridadecompetente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampladefesa.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Iporá, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado queseja.
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2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhasabaixo.
IPORÁ,emde

, de

.
CONTRATANTE

(FIRMA CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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