ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018- FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS
1 - PREÂMBULO
1.1. O Fundo Municipal de Saúde de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada
à Rua 15 de Agosto, 342, Centro, Ipira, SC, através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor Marcelo Minks, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, para o REGISTRO DE
PREÇOS para possível aquisição do objeto indicado no item 3 deste instrumento através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 329/2007 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de julho de
1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.
2 – LOCAL, DATA E HORA
2.1 – A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia
27 de Setembro de 2018, com início às 09h00, horário de Brasília – DF.
2.2 – Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 2.1, até as 08h45min do dia 27 de Setembro de 2018.
2.3 – Os documentos exigidos para habilitação dos Licitantes detentores de melhor oferta
deverão ser apresentados através de fax símile ou digitalizados logo após o encerramento da etapa
de lances. Sendo que os originais ou cópias autenticadas, serão encaminhados a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ipira, situado na Rua 15 de agosto, 342, Centro, no prazo
de até 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, contados da data da abertura da
proposta, sob pena de desclassificação, em envelope fechado e rubricado, para ser protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIRA - SC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ: ____________
2.4 – Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
3- OBJETO
3.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais diversos
para saúde, tudo conforme Processo nº 25000.083709//2018-09 e proposta nº
4207601712231343748, – Ministério da Saúde, para as Unidades Municipais Básicas de Saúde,
de acordo com as especificações constantes do Anexo “A” deste Edital.
4 – PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital, e seus Anexos e estiver
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devidamente cadastrada junto ao
www.portaldecompraspublicas.com.br

Órgão

Provedor

do

Sistema

através

do

site

4.2 – Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital.
4.3 – Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que
estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensas, ou que por esta
tenham sido declaradas inidôneas.
4.4 – Em função da limitação de mercado local e regional para o fornecimento do objeto da
presente licitação (para adquiri-lo exclusivamente de Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno
Porte – EPP) e a evidencia de prejuízos à Administração Pública Municipal para aplicar o disposto
nos arts. 47 e 48 da LC – 123/06 (com redação da LC – 147/14), a presente licitação não contemplará o tratamento diferenciado e simplificado de que tratam esses dispositivos. Aplica-se, no entanto, os benefícios dispostos nos subitens 8.6.1 e 10.4.1.
5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
5.1 – Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.
5.1.2 – O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Ipira, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa
do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca dos bens, valor
unitário e valor total de cada item, e demais informações necessárias, até o horário previsto no item
2.2 deste Edital.
6.1.1 – A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
6.2 – O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública.
6.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico.
6.4 – Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos, que não correspondam às especificações contidas no ANEXO “A” deste Edital, serão desconsiderados.
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6.5 – Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Preço unitário para o item em moeda corrente nacional, em algarismos e com no máximo
duas casas decimais após a vírgula;
b) Marca e especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências editalícias;
c) Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mãode-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação;
d) Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data da sessão. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluirse-á o dia de vencimento.
6.6 – Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
6.7 – O credenciamento e a apresentação de propostas implica no conhecimento tácito do
disposto neste Edital (inclusive o que consta no subitem 15.1) e aceitação de seus termos.
7- ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO
7.1 – O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.
8 – FORMULAÇÕES DE LANCES
8.1 – Aberta a etapa competitiva (sessão pública), o licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento e respectivo valor.
8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR ITEM, observando-se o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3 – Somente serão aceitos os lances, cujos valores forem menores que o último lance registrado no sistema.
8.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
8.5 – Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
8.6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro,
mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a prorrogação. Após o
encerramento feito pelo Pregoeiro, transcorrerá o período aleatório de até 10 (dez) minutos,
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.6.1 – Após o enceramento de cada item, caso o vencedor não seja uma empresa beneficiada pela Lei 123/06, e existindo empate com empresas beneficiadas, será enviada uma mensagem
para o chat informando a ordem de classificação para o desempate (o intervalo percentual considerado como empate, estabelecido na Lei, é de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço
ofertado.
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8.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances retornando ao Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão Eletrônico será suspensa, e terá início somente após a comunicação expressa aos participantes.
8.8 – Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com menor valor
do obtido, ou decidir sobre a sua aceitação.
9 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 – Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.
9.2 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito, ou se o licitante
vencedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a sua habilitação na ordem de classificação,
segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.
9.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em
razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante declaração
expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto.
9.3.1 – O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo
Pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto.
9.4 – Depois de encerrados e ordenados os lances, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do lance de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados no Anexo “A”, decidindo, motivadamente, a respeito.
10 – HABILITAÇÃO
10.1 – A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, relativa ao domicilio do licitante;
c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a
Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e de regularidade relativa à Seguridade Social
(INSS);
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao
Município da sede do licitante;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos
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por Lei;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa;
h) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “C”;
10.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “c” a “g” do item
10.1, por Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela Comissão de Registro Cadastral de
Licitantes do Município de Ipira ou pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF do Poder Executivo Federal.
10.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador.
Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o Pregoeiro averiguará a situação cadastral dos licitantes através da Internet, no caso de CRCs expedidos pelo SICAF, ou junto ao Cadastro de Licitantes do Município de Ipira, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou, ainda, quando toda a documentação apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena vigência.
10.3 - No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (art. 29 da
Lei nº 8.666/93) sem menção expressa do prazo de validade, será automaticamente adotado o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de sua emissão.
10.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a” a “g” do item 10.1, mesmo que esta apresente alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal.
10.4.1 - 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 declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
11 – DO PARECER TÉCNICO
11.1 – Para efeito de adjudicação deste Pregão, se necessário, o Pregoeiro encaminhará o
processo à Secretaria Municipal solicitante, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à
proposta vencedora.
11.2 – Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos ao
Pregoeiro, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se à ordem de classificação, por menor preço por item.
11.3 – Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a adjudicação à empresa vencedora.

12 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
12.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário
eletrônico.
12.1.1 – Caberá ao Pregoeiro, encaminhar a autoridade competente que decidirá sobre a
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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12.1.2 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
13 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando, sucintamente, suas razões após o término da sessão de lances.
13.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
13.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio
de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os
demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias.
13.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do
direito de recurso, e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
13.4 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
13.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
13.7 – Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o
licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
14 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre
que não houver recurso.
14.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15 - DA CONTRATAÇÃO
15.1 - Após a homologação do resultado, independente de qualquer aviso ou notificação, o(s)
licitante(s) vencedor (es) deverão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comparecer até a Prefeitura
Municipal para assinar(em) o pertinente contrato ou documento respectivo, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 16, deste Edital.
15.1.1 – Facultativamente, o termo de contrato poderá ser enviado via e-mail, devendo a Licitante imprimi-lo, assinar e encaminhá-lo até a Prefeitura Municipal de Ipira, SC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da homologação do resultado da licitação, sob pena de decair do direito à contratação
e às sanções previstas no item 16 deste Edital.
15.2 - Caso o contrato ou documento respectivo, por qualquer motivo, não venha a ser assinada, a licitante subseqüente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão Pública,
na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até a apura-
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ção de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor.
16 - DAS PENALIDADES
16.1 - È dispensável a assinatura do Instrumento Contratual de acordo com o que dispõe no
art. 62, § 4º da Lei 8.666/93, sendo que as licitantes vencedoras ficam sujeitas às penalidades abaixo elencadas.
16.2 – Pela não assinatura do contrato ou atraso na sua assinatura, assim como na não entrega do material solicitado ou entrega do material com atraso, sujeitará o licitante ou contratado
decairá do direito de contratar ou terá seu contrato rescindido e sofrerá às penalidades previstas nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520, na seguinte conformidade:
16.2.1 - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
16.2.2 – além da multa, incidirá o disposto no subitem 16.7.
16.3. Pela inexecução total ou parcial deste Edital, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) não entregue(s).
16.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.
16.5 - As penalidades de multa, previstas nos item 16.2.1 e 16.3 deste edital, poderá ser
aplicada, cumulativamente, com as demais penalidades dispostas na Lei nº 8.666/93, conforme o
art. 87, § 2º do mesmo diploma legal.
16.6 - A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se
admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo
43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
16.7 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá
ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e poderá
ser descredenciada do SICAF, ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
17.1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os equipamentos, objeto desta
licitação no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato.
17.2 - Imediatamente após a entrega do objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou
incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação
às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a
contratada às penalidades constantes do item 16 e seus subitens.
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17.3 - Os equipamentos, objeto desta licitação deverão ser entregues na Secretaria de Saúde de Ipira, localizado na Rua 15 de agosto, 342, e na Unidade Básica de Saúde do Bairro dos Estudantes, Ipira SC, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00.
18 - DA GARANTIA
18.1 - A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 12 (doze) dos equipamentos entregues contra qualquer defeito de fabricação, de acordo com o solicitado no anexo “A” do edital.
Durante o período de garantia previsto na clausula 3.1 da Minuta do Contrato, o fornecedor ficará
obrigado a efetuar, às suas expensas, a substituição ou reparo de todo e qualquer componente que
apresente defeito de fabricação, regularmente constatado. Quando o período de garantia estabelecido pelo fabricante do equipamento for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo fabricante
prevalecerá.
19 - DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO E PREÇO MÁXIMO
19.1 - Os valores unitários orçados pela Prefeitura Municipal de Ipira para a aquisição dos
objetos desta licitação encontram-se no Anexo “A” deste Pregão.
19.2 - Os valores unitários mencionados no Anexo “A” figuram ainda como preço máximo a
ser observado pelas proponentes participantes deste certame licitatório.
20 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Ipira efetuará o pagamento dos equipamentos da saúde, objeto desta licitação, ao licitante vencedor no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento dos equipamentos e a apresentação das respectivas notas fiscais, por parte do fornecedor,
devidamente atestada(s) pelo servidor responsável pelo recebimento dos medicamentos e regularização de sua situação cadastral.
20.2 - A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento de materiais, objetos da presente licitação correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, prevista na Lei Orçamentária do Exercício
de 2018:
12.01. - 10.301.0022.1.018 - 4.4.90.00.00.00.00.00
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 – É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase
da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
21.2 – A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da lei n. 8.666/93.
21.3 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão (inclusive o constante no subitem 15.1), sujeitando-se, o licitante, às sanções
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n. 8.666/93 e no item 16 deste Edital.
21.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Ipira.
21.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.
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21.6 – O Município de Ipira reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no
total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
22 - DOS ANEXOS DO EDITAL
22.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
a) Anexo “A” – RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
b) Anexo “B” – MODELO DE PROCURAÇÃO;
c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE;
d) Anexo “D” – MINUTA DE CONTRATO

Ipira - SC, 14 de Setembro de 2018.

MARCELO MINKS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 – FMS
ANEXO “A”
RELAÇÃO DE ITENS OBJETO DESTA LICITAÇÃO
Item

Quant

01

01

02

01

Descrição
Biombo Plumbífero, com proteção de chumbo de 0,50/1,2 e 3 mm, revestido em formidur e com acabamento em alumínio, com visor plumbífero
10 x 1 5 cm, montado sobre rodízios.
Negatoscópio para visualização de radiografias odontológicas. Características: aproximadamente 7 mm de espessura; sistema de iluminação
por LED; sistema de acionamento eletromagnético; sistema de fixação
das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); alta luminosidade sem área de sombra; resistente a
impacto e não enferruja; feito de acrílico; dimensão aproximada 290 x
180 x 7 mm ; alimentação 127/220 VAC (bivolt automático); frequência
50/60 Hz; consumo 9 W. Garantia: 02 anos. (Apresentar prospecto e/ou
catálogo detalhado do equipamento, que descrevam e/ou complementem as especificações, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do
item).

Valor Unitário
3.000,00

360,00

Obs: Todos os itens deste anexo, equipamentos de informática, mobiliário e equipamentos de saúde deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. Na cotação de cada
item já está incluso o valor de instalação dos equipamentos.
Os documentos exigidos para habilitação dos Licitantes detentores de melhor oferta deverão
ser apresentados através de fax símile ou digitalizados logo após o encerramento da etapa de lances. Sendo que os originais ou cópias autenticadas, serão encaminhados a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ipira, situado na Rua 15 de agosto, 342, Centro, no prazo de até
02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, contados da data da abertura da proposta,
sob pena de desclassificação, em envelope fechado e rubricado, para ser protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ: ______________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS

ANEXO “B”

(MODELO DE PROCURAÇÃO)

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (endereço
completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº...., e Inscrição Estadual sob o nº ...., representada neste
ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade
RG nº.... e CPF nº....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o(a) Sr(a) (qualificação),
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº... e CPF nº ..., a quem confere(imos) amplos poderes
para representar a (Razão Social da Empresa) perante o Município de Ipira, no que se referir ao
Pregão Eletrônico nº 004/2018- FMS, especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as
fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, oferecer/assinar PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro(a), enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é valida até o final de todo o processo do Pregão Eletrônico nº 004/2018 FMS, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do Edital.

Local e data.

Assinatura e Identificação (CARIMBO DA FIRMA)
(RECONHECER FIRMA DA ASSINATURA)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS
ANEXO “C”

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 – FMS

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do
CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Local, ______ de ____________________ de 2018.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - FMS
ANEXO “D”
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______/2018

Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de
Saúde de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 15 de Agosto, 342, Centro,
Ipira, SC, através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor Marcelo Minks, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.418.197 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.844.019-74, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, das
demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a
representa legalmente, em face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 004/2018 - FMS, Ata de julgamento de Preços e homologada pela
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para as Unidades de Saúde, tudo conforme Processo nº 25000.083709//2018-09
e proposta nº 4207601712231343748, – Ministério da Saúde, para as Unidades Municipais Básicas de Saúde conforme especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a
fazer parte desta, nos seguintes termos:
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades.
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens abaixo
descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.
Item

Quant

Unid

Marca

Descrição

Vl. Unit

Vl. Total

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no
Edital Registro de Preços nº. 004/2018 – FMS que deu causa a este termo, vinculando-se às regras
estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram
terem pleno conhecimento.
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo
termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido nos itens 15 e 17 do Edital, entre
outros.
Cláusula Segunda – Da validade da Ata
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da
data de assinatura.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipira,
SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Fls 13/23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93
ou de redução dos preços praticados no mercado.
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei
8.666/93.
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a
assinatura desta.
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2018 - FMS e a proposta da Detentora da
Ata.
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ipira, SC ______ de __________ de 2018.

Nome da Empresa:
CNPJ:
Representante legal da Detentora da Ata
CPF:

Marcelo Minks
Gestor Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social
CONTRATANTE
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