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LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE LABORATÓRIO E MÉDICO
HOSPITALAR PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO MUNICIPAL E A CLÍNICA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, DO
MUNICÍPIO DE  DOMINGOS MARTINS

Licitação EXCLUSIVA para pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno
Porte-EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

1.1 - O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, com sede na Rua Bernardino Monteiro, nº 22, Centro, Domingos
Martins - ES, torna público que realizará licitação, nos termos deste Edital, na modalidade Pregão, tipo
eletrônico, através do site www.licitacoes-e.com.br <http://www.licitacoes-e.com.br>,  através de sua
Pregoeira, que abaixo subscreve, e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto de Pessoal nº 739/2018. O Pregão
será regido pela Lei nº 10.520/02, Decreto Normativo nº 582/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, e pela Lei Complementar nº 123/2006, demais normas pertinentes e pelas
condições estabelecidas neste Edital. 

2 - TERMO DE REFERÊNCIA

2.1 - Modalidade: Pregão eletrônico

2.2 - Solicitação: 000121/2019 - Secretaria Municipal de Saúde

2.3 - Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote.

3 - OBJETO
3.1- Aquisição de Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins, do Município de  Domingos Martins, conforme
especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do presente Edital.

3.2 - Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o objeto,
o(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverá(ão) apresentar um
prospecto de cada produto, de acordo com o objeto solicitado, conforme Anexo VII.
3.2.1 - Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis após a data de abertura da licitação, no
local indicado: Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à Rua: Bernardino Monteiro
242 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de segunda a sexta-feira, no 08h00min
às 11h00min e 13h00min às 15h00min.

4 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
4.1- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

4.2- Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página eletrônica
do Banco do Brasil S.A. (Provedor)

4.3 - INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS  PROPOSTAS: 08 DE AGOSTO DE 2019.

4.4 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: ÀS 08:30 HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.

4.5 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.

4.6 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.

HOSPITALAR PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO MUNICIPAL E A CLÍNICA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, DO MUNICÍPIO DE  DOMINGOS MARTINS

Licitação EXCLUSIVA para pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-
ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

1.1 - O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, com sede na Rua Bernardino Monteiro, nº 22, 
Centro, Domingos Martins - ES, torna público que realizará licitação, nos termos deste Edital, na 
modalidade Pregão, tipo eletrônico, através do site www.licitacoes-e.com.br 
<http://www.licitacoes-e.com.br>,  através de sua Pregoeira, que abaixo subscreve, e Equipe de 
Apoio, designados pelo Decreto de Pessoal nº 739/2018. O Pregão será regido pela Lei nº 10.520/02, 
Decreto Normativo nº 582/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 
pela Lei Complementar nº 123/2006, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas neste 
Edital. 

2 - TERMO DE REFERÊNCIA

2.1 - Modalidade: Pregão eletrônico

2.2 - Solicitação: 000121/2019 - Secretaria Municipal de Saúde

2.3 - Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote.

3 - OBJETO
3.1- Aquisição de Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para 
equipar o Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins, do Município de  Domingos 
Martins, conforme especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do presente Edital.

3.2 - Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o 
objeto, o(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverá(ão) 
apresentar um prospecto de cada produto, de acordo com o objeto solicitado, conforme Anexo VII.
3.2.1 - Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis após a data de abertura da 
licitação, no local indicado: Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à Rua: 
Bernardino Monteiro 242 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de segunda 
a sexta-feira, no 08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min.

4 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
4.1- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
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4.7 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico:
licitacao.domingosmartins@hotmail.com 

4.8 - CONTATOS:  Pregoeiro: Rogério Aldemir da Penha - Equipe de Apoio: Kristian Karla Vieira Santa Clara
Kein, Paulo Roberto Lázaro, Renise Gerhardt Bortulini e Thamiris Mayer Lampier Sant´Anna. Endereço: Rua
Bernardino Monteiro, 85, centro, Domingos Martins - Espírito Santo - CEP 29260-000.

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas para aquisição dos equipamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta das
dotações orçamentárias da ficha 103, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,  EMENDA PARLAMENTAR Nº
13.959.466000/1170-05CONTA BANCO BRASIL 23.915-1.

6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
6.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas,
atentando também para a data e horário para início da disputa.

7 - REFERÊNCIA DE TEMPO
7.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
8.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital
e seus anexos, possuidores de chaves de identificação e senha fornecidos pelo provedor.

8.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pú-
blica motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
e) enquadrada no disposto do art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações

8.3 - Para participação desta licitação a empresa deverá OBRIGATORIAMENTE declarar sua situação de ME/EPP
em campo específico no sistema e posteriormente apresentar a Declaração referente à condição de ME - EPP,
nos termos do anexo VI.
8.3.1 - Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada para
este fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o número de registro do
mesmo no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com data de emissão não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
8.3.2 -  Esta declaração é obrigatória e deverá ser apresentada juntamente com o credenciamento ou com a
Proposta.
8.3.2.1 -  A não comprovação do licitante da sua condição de ME ou EPP tornará impossível a participação da
empresa nesta licitação.

9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar o processo licitatório;

4.2- Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante 
da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (Provedor)

4.3 - INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS  PROPOSTAS: 08 DE AGOSTO DE 2019.

4.4 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: ÀS 08:30 HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 
2019.

4.5 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.

4.6 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO 
DE 2019.

4.7 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 
licitacao.domingosmartins@hotmail.com

4.8 - CONTATOS:  Pregoeiro: Rogério Aldemir da Penha - Equipe de Apoio: Kristian Karla Vieira 
Santa Clara Kein, Paulo Roberto Lázaro, Renise Gerhardt Bortulini e Thamiris Mayer Lampier Sant´Anna. 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 85, centro, Domingos Martins - Espírito Santo - CEP 29260-000.

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas para aquisição dos equipamentos decorrentes da presente licitação correrão por 
conta das dotações orçamentárias da ficha 103, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,  EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 13.959.466000/1170-05CONTA BANCO BRASIL 23.915-1.

6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
6.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, 
atentando também para a data e horário para início da disputa.

7 - REFERÊNCIA DE TEMPO
7.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
8.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos, possuidores de chaves de identificação e senha fornecidos pelo provedor.
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b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua
elaboração;
c) conduzir a sessão pública na internet;
d) verificar a  conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
e) conduzir os procedimentos relativos aos lances;
f) verificar e julgar as condições de habilitação;
g) receber, examinar e decidir sobre os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recurso, competirá ao ordenador de
despesas a adjudicação;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

10 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
10.1 - Os licitantes deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico. 

10.2 -  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no
País, através de um cadastramento simplificado.

10.3 -  A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da AdministraÇÃO  municipal, devidamente
justificadas.

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

10.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a o órgão promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6 - O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.

11 - PROPOSTA
11.1 - A Proposta de Preços deverá conter as seguintes informações.

a) - Indicação do item/lote constante no ANEXO I com a respectiva descrição completa do bem, inclusive marca
e modelo (este último quando for o caso);

b) -  Valor da proposta, que deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 2 (duas) casas
decimais para o valor unitário, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes,
embalagens, contribuições sociais etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução dos
serviços e/ou entrega do bem, com base nas especificações do Anexo I.

b.1) - Os preços serão fixos e  irreajustáveis.

c) - Marca e modelo DEVERÃO SER INFORMADOS, OBRIGATORIAMENTE, nos campos "ANEXOS DE PROPOSTA"
e "INFORMAÇÕES ADICIONAIS".  As empresas que não atenderem rigorosamente esta alínea serão
DESCLASSIFICADAS. 

8.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
e) enquadrada no disposto do art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações

8.3 - Para participação desta licitação a empresa deverá OBRIGATORIAMENTE declarar sua situação de 
ME/EPP em campo específico no sistema e posteriormente apresentar a Declaração referente à 
condição de ME - EPP, nos termos do anexo VI.
8.3.1 - Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada 
para este fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o número de 
registro do mesmo no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação.
8.3.2 -  Esta declaração é obrigatória e deverá ser apresentada juntamente com o credenciamento ou 
com a Proposta.
8.3.2.1 -  A não comprovação do licitante da sua condição de ME ou EPP tornará impossível a 
participação da empresa nesta licitação.

9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar o processo licitatório;
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 
pela sua elaboração;
c) conduzir a sessão pública na internet;
d) verificar a  conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
e) conduzir os procedimentos relativos aos lances;
f) verificar e julgar as condições de habilitação;
g) receber, examinar e decidir sobre os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recurso, competirá ao 
ordenador de despesas a adjudicação;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

10 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
10.1 - Os licitantes deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema 
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e) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contada da data de abertura
da mesma. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias;

f) prazo de garantia dos produtos, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de
recebimento do produto. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 12 (doze) meses,
sob responsabilidade da Contratada. O prazo poderá ser informado nos campos "Anexos de Proposta" e
"Informações Adicionais". 

11.2 - As licitantes deverão usar a opção "ANEXOS DE PROPOSTA" e "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" para outras
comunicações complementares

11.3 - A simples apresentação da proposta, por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante de
todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.
11.4 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, às normas e exigências deste
edital.

12 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
12.1 - Para julgamento das propostas será adotado critério de menor preço, por lote.

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que;
a) - Não atenderem as disposições contidas neste edital;
b) - Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado;
c) - Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitante.
 

13 - DA PARTICIPAÇÃO
13.1 -  A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.
13.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bb.com.br, opção
"Acesso Identificado".

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

14 - DA SESSÃO PÚBLICA
14.1 - A partir do horário previsto no edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com
a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

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

14.3 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

14.4- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

eletrônico. 

10.2 -  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
S.A., sediadas no País, através de um cadastramento simplificado.

10.3 -  A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da ADMINISTRAÇÃO  
MUNICIPAL, devidamente justificadas.

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

10.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a o 
órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.

10.6 - O credenciamento do licitante vencedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico.

11 - PROPOSTA
11.1 - A Proposta de Preços deverá conter as seguintes informações.

a) - Indicação do item/lote constante no ANEXO I com a respectiva descrição completa do bem, 
inclusive marca e modelo (este último quando for o caso);

b) - Valor da proposta, que deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 2 (duas) 
casas decimais para o valor unitário, desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, 
transportes, embalagens, contribuições sociais etc., bem como quaisquer outros custos relacionados 
com a execução dos serviços e/ou entrega do bem, com base nas especificações do Anexo I.

b.1) - Os preços serão fixos e  irreajustáveis.

c) - Marca e modelo DEVERÃO SER INFORMADOS, OBRIGATORIAMENTE, nos campos 
"ANEXOS DE PROPOSTA" e "INFORMAÇÕES ADICIONAIS".  As empresas que não atenderem 
rigorosamente esta alínea serão DESCLASSIFICADAS. 

e) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contada da data de 
abertura da mesma. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias;
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14.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

14.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

14.7 - Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo aleatório de até trinta minutos, findo o qual
será encerrada a recepção de lances. 

14.8 - Antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor,
bem assim decidir sobre sua aceitação.

14.9 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

14.10 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, se informado pelo licitante declarado vencedor essa
alternativa, o pregoeiro efetuará consulta à Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Domingos Martins
para comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93 e
alterações. Não havendo a informação da existência de cadastramento no(s) órgão (s) previstos no Edital,
deverá ser obedecido o exigido no item 16.

14.11 - A proposta de preços será definitiva e não reajustável.

14.12 - O licitante deverá indicar na proposta as exigências constante no Item 11 deste edital.

14.13 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço.

15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
15.1 - A impugnação ao Edital poderá ser feita até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas.

15.2 - Declarado o vencedor, qualquer o licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses. 

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.

15.4 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica -
internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do
sistema eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do
fato que motivou a licitante a recorrer. 

f) prazo de garantia dos produtos, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de 
recebimento do produto. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 12 (doze) 
meses, sob responsabilidade da Contratada. O prazo poderá ser informado nos campos "Anexos de 
Proposta" e "Informações Adicionais". 

11.2 - As licitantes deverão usar a opção "ANEXOS DE PROPOSTA" e "INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS" para outras comunicações complementares

11.3 - A simples apresentação da proposta, por si só, implicará na plena aceitação por parte do 
licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.
11.4 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, às normas e exigências 
deste edital.

12 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
12.1 - Para julgamento das propostas será adotado critério de menor preço, por lote.

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que;
a) - Não atenderem as disposições contidas neste edital;
b) - Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado;
c) - Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitante.

13 - DA PARTICIPAÇÃO
13.1 -  A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.
13.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bb.com.br, 
opção "Acesso Identificado".

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

14 - DA SESSÃO PÚBLICA
14.1 - A partir do horário previsto no edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 
aceitabilidade das propostas.

14.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 
sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado 
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15.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

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

15.7 - Os recursos e contra-razões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao órgão
promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário de 08:00 horas às
17:00 horas.

16 - HABILITAÇÃO
16.1 - Os documentos e anexos exigidos para habilitação deverão ser apresentados pelo licitante vencedor no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, sendo facultada a
apresentação prévia via fax, devendo os originais ou cópias autenticadas serem entregues no prazo acima
estabelecido. 

16.2 -  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Habilitação deverão ser apresentados
em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

16.3 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original,  ou por qualquer processo de
cópia autenticada por Cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial ou autenticação
direta pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio.

16.4 - No caso de ser solicitada pelo licitante a autenticação dos documentos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
os mesmos deverão atender aos seguintes requisitos: 
16.4.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
16.4.2 - não serão aceitos documentos com rasuras.

16.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos que contenham
emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou desclassificação do
licitante.

16.6 - Para fins de verificação, a aceitação de certidões obtidas através da Internet está condicionada à consulta
quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada pelo órgão promotor do certame nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, constituindo meio legal de prova. 

16.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte terão prazo adicional de 02 (dois) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a
empresa vencedora 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
negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
16.7.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.

16.8 - Documentação necessária para habilitação
16.8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou

de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

14.3 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.

14.4- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.

14.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

14.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

14.7 - Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo aleatório de até trinta 
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 

14.8 - Antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

14.9 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor.

14.10 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, se informado pelo licitante declarado vencedor 
essa alternativa, o pregoeiro efetuará consulta à Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins para comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, avaliada na forma 
da Lei 8.666/93 e alterações. Não havendo a informação da existência de cadastramento no(s) órgão 
(s) previstos no Edital, deverá ser obedecido o exigido no item 16.

14.11 - A proposta de preços será definitiva e não reajustável.

14.12 - O licitante deverá indicar na proposta as exigências constante no Item 11 deste edital.

14.13 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 
da proposta ou lance de menor preço.

15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, acompanhado de prova de seu registro ou
inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades comerciais ou sociedades
por ações; ou
c) decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir; ou
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

16.8.1.1 - A Habilitação Jurídica presta-se para comprovar a atividade da empresa e pessoa (s) responsável (is)
pela administração da empresa, dentre outras informações.

16.8.2 - REGULARIDADE FISCAL  E  TRABALHISTA
a) Comprovante de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
b) Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos da Portaria MF
358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União), com
emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 
b.1) Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser apresentadas as seguintes
certidões: 
I - Certidão de Regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - INSS; 
II - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, por força da Lei nº. 12.440/2011.
OBS.: Caso as certidões para com as Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignadas as datas de
validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

16.8.3 - DECLARAÇÕES
a) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à habilitação -
conforme modelo - ANEXO II;
b) Declaração de cumprimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo - ANEXO
III;
c) Declaração referente à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (caso a licitante se
enquadre nesta condição) - ANEXO IV.

16.8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de fornecimento emitido(s) por entidades de direito público ou privado comprovando a aptidão da
licitante para o fornecimento de produto idêntico ou similar com o objeto licitado;

16.8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data da
abertura da licitação..

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 - Aos Licitantes poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além das responsabilidades por perdas e
danos:

I - advertência - nos casos de:
a) desistência da proposta, devidamente justificada;

15.1 - A impugnação ao Edital poderá ser feita até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas.

15.2 - Declarado o vencedor, qualquer o licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

15.4 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica 
- internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por
meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição 
sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 

15.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

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

15.7 - Os recursos e contra-razões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto 
ao órgão promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário 
de 08:00 horas às 17:00 horas.

16 - HABILITAÇÃO
16.1 - Os documentos e anexos exigidos para habilitação deverão ser apresentados pelo licitante 
vencedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, 
sendo facultada a apresentação prévia via fax, devendo os originais ou cópias autenticadas serem 
entregues no prazo acima estabelecido. 

16.2 -  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Habilitação deverão ser 
apresentados em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço 
respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
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b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

II - multas - nos seguintes casos e percentuais:
a) por atraso injustificado na execução da Ordem de Compras até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por
cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução do Ordem de Compras, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por
cento) sobre o valor global contratado, com conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão
contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor  global da proposta;
d) recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Compras, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data
da convocação: 15% (quinze por cento ) sobre o valor global  da proposta;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Ordem de Compras: 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar  com a
Administração:
a) por atraso injustificado na execução da Ordem de Compras, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três)
meses;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Compras, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da
convocação: até 01 (um) ano;
d) por inexecução total ou parcial injustificada da  Ordem de Compras: até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que poderá ser  concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes.

17.2 - As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.

17.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa  prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza e
gravidade da falta cometida.

17.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.

17.6 - A sanção prevista no inciso IV, do item 15.1 é da competência do Secretário responsável pela
homologação da licitação,  facultada a defesa da Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

18. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA
18.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, será emitida a Ordem de Compras (OC), visando a
execução do objeto licitado

18.2 - A Ordem de Compras (OC) poderá ser cancelada pelo MUNICIPIO:

forem emitidos somente em nome da matriz.

16.3 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original,  ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial 
ou autenticação direta pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio.

16.4 - No caso de ser solicitada pelo licitante a autenticação dos documentos pelo Pregoeiro ou Equipe 
de Apoio, os mesmos deverão atender aos seguintes requisitos: 
16.4.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
16.4.2 - não serão aceitos documentos com rasuras.

16.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos que 
contenham emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou 
desclassificação do licitante.

16.6 - Para fins de verificação, a aceitação de certidões obtidas através da Internet está condicionada à 
consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada pelo órgão promotor do certame 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, constituindo meio legal de prova. 

16.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas 
de pequeno porte terão prazo adicional de 02 (dois) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que 
declarar a empresa vencedora 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 negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
16.7.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação 
da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a 
revogação deste Pregão.

16.8 - Documentação necessária para habilitação
16.8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, acompanhado de prova de seu 
registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades 
comerciais ou sociedades por ações; ou
c) decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira, em funcionamento 
no País, e de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; ou
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício.

16.8.1.1 - A Habilitação Jurídica presta-se para comprovar a atividade da empresa e pessoa (s) 
responsável (is) pela administração da empresa, dentre outras informações.
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18.2.1 - A Ordem de Compras (OC) só será emitida para o fornecedor após o desbloqueio do recurso na conta
específica.

a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contida no  art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pelo MUNICíPIO, 

c) judicialmente, nos termos da legislação.

19 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO
19.1 - Para entrega dos produtos, será emitida Ordem de Compras pela Gerência de Compras da Prefeitura de
Domingos Martins.

19.2 - O prazo de entrega do objeto desta licitação fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, contados da data
do recebimento da Ordem de Compras pelo licitante.

19.3 - O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por
escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos, que deverão ser justificados. 
a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;
b) impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em
documentos contemporâneos a sua ocorrência;
c) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração.

19.4 - Os equipamentos serão recebidos conforme o Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93: 
19.4.1 -  Provisoriamente no ato da entrega, através da conferência da quantidade e a especificação,
confrontando a ordem de compra com a nota fiscal;
19.4.2 -  Definitivamente, em até 03 (três) dias contado do recebimento provisório, através da verificação da
conformidade do material com a especificação da ordem de compra;
19.4.3 - Todos os equipamentos, no ato da entrega, serão criteriosamente analisados pela     comissão técnica
da Secretaria Municipal de Saúde. Podendo ser recusado caso não atendam aos seguintes critérios: valor
unitário, procedência, marca comercial, qualidade, prazo de validade, quantidade e demais especificações deste
Edital e seus anexos, acondicionado em embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de
violação, umidade, aderência e inadequação do conteúdo do produto, bem como especificações legíveis na
rotulagem para identificação do produto solicitado.

19.5 - O responsável pelo recebimento dos equipamentos fará um recebimento provisório, submetendo o objeto
licitado à conferência das especificações.
19.5.1 - Após a conferência, caso alguma especificação não atenda ao solicitado, a empresa será comunicada
através de Ofício, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para a troca ou correções necessárias, sendo
que, após este prazo, incorrerá nas sanções previstas na lei.

19.6 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais abaixo identificados, nas especificações contidas
na Ordem de Compras:
a) Itens 01, 02, 04, 08, 09 e 10 no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sediada à Rua Bernardino
Monteiro, 242 - Centro - Domingos Martins, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e
13h00min às 15h00min, e-mail - almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br. 
b) Itens 03, 05, 06, 07 e 11 Na US-3, Domingos Martins, sito à Av. Presidente Vargas, nº 865, Centro, Domingos
Martins-ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min e-mail -
laboratório@domingosmartins.es.gov.br. 

16.8.2 - REGULARIDADE FISCAL  E  TRABALHISTA
a) Comprovante de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
b) Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos da 
Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida 
ativa da União), com emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de 
outubro de 2014; 
b.1) Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser apresentadas as 
seguintes certidões: 
I - Certidão de Regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros -
INSS; 
II - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, por força da Lei nº. 12.440/2011.

OBS.: Caso as certidões para com as Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignadas as datas 
de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

16.8.3 - DECLARAÇÕES
a) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à habilitação -
conforme modelo - ANEXO II;
b) Declaração de cumprimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo 
- ANEXO III;

c) Declaração referente à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (caso a licitante se 
enquadre nesta condição) - ANEXO IV.

16.8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de fornecimento emitido(s) por entidades de direito público ou privado comprovando a 
aptidão da licitante para o fornecimento de produto idêntico ou similar com o objeto licitado;

16.8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data da 
abertura da licitação..

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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19.7 - O licitante vencedor obriga-se a trocar, reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou
em parte, os defeitos ou incorreções verificados.

19.8 - O recebimento definitivo do objeto licitado ocorrerá após todos os acertos ou troca, se for o caso, e
consequente aceitação do responsável pelo recebimento.

19.9 - GARANTIA:
19.9.1 - Os equipamentos deverão ter Garantia de 12 meses, conforme especificação do objeto.
 
19.10 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
19.10.1 - Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Termo de Referência,
observando rigorosamente os prazos fixados.
19.10.2 - Comunicar à Contratada, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o
cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
19.10.3 - Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da
aquisição do veículo, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes
de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na aquisição.
19.10.4 - Arcar com todos os custos referentes à aquisição do veículo, tais como taxas, licenças, transporte,
pagamento de funcionários e encargos sociais, postagem, e todas as outras relacionadas ao objeto da aquisição.

19.11  - OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
19.11.1 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do Edital e do
instrumento contratual;
19.11.2 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na entrega do
veículo, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de irregularidade, para a
imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente ocorridos;
19.11.3 - Dirimir, por intermédio do fiscal da compra, as dúvidas que surgirem no curso da entrega dos
equipamentos.

19.12 -  FISCALIZAÇÃO POR ITEM:
19.12.1 -  Itens: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - A fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante através
da servidora Luciana de Almeida Galvão, matrícula 8495, telefone (27)3268-2014 - e-mail -
almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fazer
cumprir rigorosamente as condições deste Pregão.
19.12.1 -  Itens: 03, 05, 06, 07 e 011 - A Fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante através da
responsável técnica do Laboratório Municipal, Laura Nespoli Nassar Pansini, matrícula 8545, telefone
(27)3268-3319 - e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde,
de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Pregão.

20 - DO PAGAMENTO
20.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, após a entrega dos equipamentos, após atestado pelo
fiscal da compra, com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sem emendas ou rasuras, conforme Ordem de
Compras.
20.1.1 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 0,01%
(zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.

20.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele
indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.

20.3 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.959.466/0001-60, endereço:
Rua Bernardino Monteiro 178, Cep: 29.260-000 - Centro, Domingos Martins.

20.4 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para

17.1 - Aos Licitantes poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além das responsabilidades por 
perdas e danos:

I - advertência - nos casos de:
a) desistência da proposta, devidamente justificada;
b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

II - multas - nos seguintes casos e percentuais:
a) por atraso injustificado na execução da Ordem de Compras até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos 
por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução do Ordem de Compras, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze 
por cento) sobre o valor global contratado, com conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou 
rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor  global da proposta;
d) recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Compras, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados 
da data da convocação: 15% (quinze por cento ) sobre o valor global  da proposta;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Ordem de Compras: 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar  com a Administração:
a) por atraso injustificado na execução da Ordem de Compras, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 
(três) meses;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Compras, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da 
data da convocação: até 01 (um) ano;
d) por inexecução total ou parcial injustificada da  Ordem de Compras: até 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser  
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

17.2 - As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso.

17.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.1, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II, facultada a defesa  prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.

17.4 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em 
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retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova Nota
Fiscal/Fatura devidamente retificada.

20.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

20.6 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

20.7 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no
que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e
FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, poderá ser instaurado procedimento de
rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme entendimento do STJ e do TCU.

21 -  DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, na rescisão da Ordem de Compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.2 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de  desclassificação.

21.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

21.4 - Se a proposta do licitante vencedor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilita-
tórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do Edital.

21.5 - Nas hipótese previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

21.6 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta no certame e aquele decorrente
da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório,
mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

21.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

21.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer
meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Estado/União e/ou Jornal de grande circulação no Espírito Santo.

21.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

21.10 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente Edital.

21.11 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la por
ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

função da natureza e gravidade da falta cometida.

17.5 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

17.6 - A sanção prevista no inciso IV, do item 15.1 é da competência do Secretário responsável pela 
homologação da licitação,  facultada a defesa da Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou 
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

18. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA
18.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, será emitida a Ordem de Compras (OC), 
visando a execução do objeto licitado

18.2 - A Ordem de Compras (OC) poderá ser cancelada pelo MUNICIPIO:
18.2.1 - A Ordem de Compras (OC) só será emitida para o fornecedor após o desbloqueio do recurso 
na conta específica.

a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contida no  art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pelo MUNICÍPIO, 

c) judicialmente, nos termos da legislação.

19 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO
19.1 - Para entrega dos produtos, será emitida Ordem de Compras pela Gerência de Compras da 
Prefeitura de Domingos Martins.

19.2 - O prazo de entrega do objeto desta licitação fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, contados 
da data do recebimento da Ordem de Compras pelo licitante.

19.3 - O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado 
por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos, que deverão ser justificados. 
a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;
b) impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração 
em documentos contemporâneos a sua ocorrência;
c) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração.

19.4 - Os equipamentos serão recebidos conforme o Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93: 
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21.12 - É facultado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

21.13 - O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até a assinatura do Contrato, por  despacho  fundamentado,
sem direito a indenização  ou ressarcimento  e  sem prejuízo de outras sanções  cabíveis, se  tiver conhecimento
de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da Licitação, que desabone  sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

Domingos Martins - ES, 11 de Julho de 2019.

Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal

19.4.1 -  Provisoriamente no ato da entrega, através da conferência da quantidade e a especificação, 
confrontando a ordem de compra com a nota fiscal;
19.4.2 -  Definitivamente, em até 03 (três) dias contado do recebimento provisório, através da 
verificação da conformidade do material com a especificação da ordem de compra;
19.4.3 - Todos os equipamentos, no ato da entrega, serão criteriosamente analisados pela     comissão 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Podendo ser recusado caso não atendam aos seguintes 
critérios: valor unitário, procedência, marca comercial, qualidade, prazo de validade, quantidade e 
demais especificações deste Edital e seus anexos, acondicionado em embalagem original, em perfeito 
estado de conservação, sem sinais de violação, umidade, aderência e inadequação do conteúdo do 
produto, bem como especificações legíveis na rotulagem para identificação do produto solicitado.

19.5 - O responsável pelo recebimento dos equipamentos fará um recebimento provisório, submetendo 
o objeto licitado à conferência das especificações.
19.5.1 - Após a conferência, caso alguma especificação não atenda ao solicitado, a empresa será 
comunicada através de Ofício, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para a troca ou correções 
necessárias, sendo que, após este prazo, incorrerá nas sanções previstas na lei.

19.6 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais abaixo identificados, nas especificações 
contidas na Ordem de Compras:
a) Itens 01, 02, 04, 08, 09 e 10 no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sediada à Rua 
Bernardino Monteiro, 242 - Centro - Domingos Martins, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min, e-mail - almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br. 
b) Itens 03, 05, 06, 07 e 11 Na US-3, Domingos Martins, sito à Av. Presidente Vargas, nº 865, Centro, 
Domingos Martins-ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 
15h00min e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br.

19.7 - O licitante vencedor obriga-se a trocar, reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, 
no todo ou em parte, os defeitos ou incorreções verificados.

19.8 - O recebimento definitivo do objeto licitado ocorrerá após todos os acertos ou troca, se for o 
caso, e consequente aceitação do responsável pelo recebimento.

19.9 - GARANTIA:
19.9.1 - Os equipamentos deverão ter Garantia de 12 meses, conforme especificação do objeto.

19.10 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
19.10.1 - Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Termo de 
Referência, observando rigorosamente os prazos fixados.
19.10.2 - Comunicar à Contratada, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito 
e o cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
19.10.3 - Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, 
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decorrentes da aquisição do veículo, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, 
sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
empregadas ou ajustadas na aquisição.
19.10.4 - Arcar com todos os custos referentes à aquisição do veículo, tais como taxas, licenças, 
transporte, pagamento de funcionários e encargos sociais, postagem, e todas as outras relacionadas ao 
objeto da aquisição.

19.11  - OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
19.11.1 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do 
Edital e do instrumento contratual;
19.11.2 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na 
entrega do veículo, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de 
irregularidade, para a imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente 
ocorridos;
19.11.3 - Dirimir, por intermédio do fiscal da compra, as dúvidas que surgirem no curso da entrega 
dos equipamentos.

19.12 -  FISCALIZAÇÃO POR ITEM:
19.12.1 -  Itens: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - A fiscalização dessa aquisição será realizada pela 
Contratante através da servidora Luciana de Almeida Galvão, matrícula 8495, telefone (27)3268-2014 -
e-mail - almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde, de 
forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Pregão.
19.12.1 -  Itens: 03, 05, 06, 07 e 011 - A Fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante 
através da responsável técnica do Laboratório Municipal, Laura Nespoli Nassar Pansini, matrícula 8545, 
telefone (27)3268-3319 - e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir rigorosamente as condições deste Pregão.

20 - DO PAGAMENTO
20.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, após a entrega dos equipamentos, após 
atestado pelo fiscal da compra, com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sem emendas ou rasuras, 
conforme Ordem de Compras.
20.1.1 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao atraso verificado.

20.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por 
ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.

20.3 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.959.466/0001-60, 
endereço: Rua Bernardino Monteiro 178, Cep: 29.260-000 - Centro, Domingos Martins.

20.4 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao 
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fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação 
da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.

20.5 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou 
de terceiros.

20.6 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

20.7 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de 
regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, poderá 
ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme 
entendimento do STJ e do TCU.

21 -  DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão da Ordem de Compras, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.2 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de  desclassificação.

21.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

21.4 - Se a proposta do licitante vencedor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente e a respectiva documentação de habilitação, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do 
Edital.

21.5 - Nas hipótese previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta 
apresentada no certame.

21.6 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta no certame e aquele 
decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o 
procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.
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21.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação.

21.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por 
qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado/União e/ou Jornal de grande circulação no Espírito Santo.

21.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em 
vigor.

21.10 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente 
Edital.

21.11 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la 
por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.

21.12 - É facultado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

21.13 - O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até a assinatura do Contrato, por  despacho  
fundamentado, sem direito a indenização  ou ressarcimento  e  sem prejuízo de outras sanções  
cabíveis, se  tiver conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
Licitação, que desabone  sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

Domingos Martins - ES, 11 de Julho de 2019.

Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I
1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Ítem    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca/ModeloCódigoLote

00001 1,000UN   0011311700001 CENTRÍFUGA  clínica digital para tubos de 5
a 15 ml
- centrífuga de bancada, digital; 
- velocidade ajustável de 400 a 4000 rpm;
- timer ajustável;
- sistema de segurança na tampa;
- capacidade mínima de 42 tubos;
- comportar a centrifugação de tubos de
5ml a  15ml;
- sensor de indicação de tampa aberta;
- trava elétrica para abertura da tampa;
- sensor de indicação de
desbalanceamento;
- display digital;
- memória para programas de velocidade x
tempo

00002 1,000UN   0023706600002 CONTADOR diferencial de células
sanguíneas
- contador diferencial de bancada, manual;
- mínimo de 08 teclas de contagem além das
de funções;
- visor digital; 
- registro de leucócitos, informando valores
totais e subtotais;
- possibilidade de contagem de até 999
células;
- registro de eritroblastos em separado;
- alarme sonoro e bloqueio automático a
cada 100 (cem) células contadas;
- função timer com possibilidade de controle
de tempos de até 9 horas e 59 minutos;
- cronometragem de até 9 minutos e 59
segundos;
- teclado de alta durabilidade;

00003 1,000UN   0023713700003 MICROSCOPIO laboratorial biológico
binocular de contraste de fase. pode ser
utilizado em patologia clínica ou para
trabalhos de pesquisa. tubo de observação
com no mínimo 160 mm de comprimento com
cabeçote binocular do tipo siendetopf
inclinado a 30° e rotação 360 graus, com
ajuste de distância interpupilar e ajuste de
dioptria para as duas oculares; revólver
porta objetiva para quatro objetivas;
objetivas plana cromáticas de contraste de
fase 10x ph, 40x ph retrátil e 100x ph e
imersão, todas tipo o.g; 01 par de oculares
de 10x plana de campo amplo com 20 mm
de diâmetro, permitindo aumentos
configuráveis entre 100x e 1000x
(desejável possuir configuração opcional
ate 1600x com oculares de 16x); platina
mecânica com superfície de àrea minima de
188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1
mm, charriot com controle para movimentos
x e y e fixação da lâmina; ajuste coaxial de
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Ítem    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca/ModeloCódigoLote

focalização micrométrica e macrométrica,
com knob independente, com controle de
pressão (torque) exercida no ajuste grosso
e trava de segurança para limitar a altura e
assim evitar dano da lâmina e objetiva, a
distância de ajuste vertical do foco deve ter
no mínimo 22 mm, com divisão mínima do
ajuste fino de 0,002 mm; acompanha para
polarização, ocular centralizadora, torreta
de contraste de fase; iluminador koehler
elétrico com coletor esférico, lâmpada de
halogênio de 6v/20w, com ajuste de
intensidade de luz; cabo de força com dupla
isolação e plug com três pinos, dois fases e
um terra. manual de instruções e capa para
cobrir o microscópio; alimentação elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.

00004 1,000UN   0010336600004 ESTUFA material de confecção: aço inox;
capacidade: 81 até 100l
temperatura: até 250c
possui porta

00005 1,000UN   0023713800005 BANHO MARIA capacidade para 100 tubos
ou superior; temperatura regulável em 5
graus celsius à 80 graus celsius; cuba
interna em aço inox sem emendas ou
soldas; capacidade de 9l ou superior; tampa
em aço inox ou em plástico; estrutura
externa em aço inox ou aço ferro pintado;
aquecimento através de resistência
blindada tipo tubular; estante única para
tubos de ensaio; controlador de
temperatura com display; faixa de trabalho
entre 37°c e 56°c, com precisão de mais ou
menos 0,7 graus celsius.

00006 2,000UN   0009628700006 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE C/
BRAÇADEIRA material de confecção
(estrutura/apoio do braço) = aço
assento/encosto=aço/estofado 
braçadeira=regulável
material de confecção/revestimento =
estofado em curvim

00007 1,000UN   0023713600007 COAGULOMETRO monocanal, com sistema
de detecção ótica por emissor laser;
determinação de: tp, ttpa, trombina,
fibriogênio e fatores de coagulação. deve
fornecer os resultados de tp em tempo,
atividade (%), inr e relação. bloco térmico e
cronômetro com alarme sonoro. o software
deve permitir o armazenamento de pelo
menos dos últimos 100 resultados e das
curvas de tp e fibrinogênio. tipo de
detector: sistema fotométrico com agitador
magnético. bloco termostatizado: em
alumínio, com controle eletrônico de
temperatura. deve possuir memória para
armazenamento de curvas de calibração de
tp e fibriogênio com até 10 diluições e
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Ítem    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca/ModeloCódigoLote

impressora embutida no equipamento.
tensão de acordo com a entidade
solicitante.

00008 1,000UN   0023713900008 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO central de
inalações com 05 saídas com reservatório
45 litros
dotado de compressor com 02 pistões
totalmente isento de óleo, não necessita de
lubrificação, com tratamento interno e
externo antioxidante (pintura
eletrostática), possui abertura na parte
inferior pra futuras inspeções com potência
mínima de 1,4 e 2 cabeçotes. novo modelo
e desing com maior refrigeração e
componentes internos confeccionados em
cerâmica possuem reduzido atrito interno,
diminuindo consideravelmente o ruído e
aumentando seu rendimento e vida útil,
novo motor, com maior tecnologia, possui
reduzido nível de ruído: 54 db a 1 metro de
distância, pressostato com chave geral
liga/desliga, válvula de segurança,
dispositivo de alívio do excesso de pressão,
rele térmico (protetor de sobrecarga de
tensão), protege o motor contra quedas e
picos de tensão, desligando - o
automaticamente em casos de temperatura
excessiva. possui 2 manômetros, um para
verificara a pressão interna do reservatório
e outro para a pressão de saída de ar; filtro
de ar com drenagem automática (retém a
umidade do ar no interior do reservatório) e
regulador de pressão de saída do ar,
registro para drenagem da umidade
condensada no reservatório de fácil acesso.
ventoinha de refrigeração do motor. filtro
de aspiração (entrada de ar no
reservatório). mangueira do motor metálica
e flexível, maior segurança na
estanqueidade do ar e de grande vida útil.
válvula de alívio (solenóide) cuja função é a
despressurização dos cabeçotes, fazendo
com que o compressor trabalhe com menos
esforço. características: dimensões
aproximadas 41 cm x 68 cm x 41 cm (l x a x
c): peso líquido: 31,5 kg: peso bruto: 34 kg:
alimentação 127 v ou 220 v – monofásico.
fluxo de ar: vazão efetiva 220 l / min. (7,8
pc/min.). capacidade do reservatório: 45
litros. nível de ruído: 54 db.  pressão
máxima do trabalho: 120 psi (0,83 mpa).
potência do motor: 1,20 cv (850 w). 
frequência do motor: 60 hz. consumo de
energia: 0,85 km/h. corrente nominal: 6,6ª
(127v) / 3,8ª (220v) r. p. m. número de
pólos do motor: 4 pólos: número de pistões
(cabeçotes): 02 pistões;  número de
motores: 1 motor. é equipado com régua de
5 saídas, 5 fluxômetros, e 5 inaladores
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Ítem    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca/ModeloCódigoLote

medicinais. montado sobre estrutura
tubular, com acabamento em pintura
eletrostática a pó, sendo dotado de
rodizios. motor elétrico monofásico 110 ou
220 volts, de 1,5 hp 1.750 rpm. marca de
referência do compressor: schuster ou
similar. marca de referência da central de
nebulização: kss ou similar.

00009 2,000UN   0011495200009 MESA para exames - alto padrão de
acabamento, revestido em mdf,leito fixo
revestido em corano, espuma d 45, com
gabinete 6 gavetas e 2 portas, amplo
armário com prateleira interna, suporte
para lençol de papel, cabeceira com
regulagem, regulagem de dorso e pernas.
medidas: 1,80m de comprimento x 0,60m de
largura x 0,80m de altura, na cor
branco/branco. marca de referência biomn
ou similar.

00010 2,000UN   0010670900010 ESCADA COM DOIS DEGRAUS - fabricada
em tubo 7/8x1,20mm com reforços em tubo
¾x0,90mm , tratamento anticorrosivo a
base de fosfato de zinco, pintura pó
eletrostática , degrau em madeira 20mm ,
revestimento dos degraus em curvim
antiderrapante de alta qualidade ,
assessórios em pvc virgem , batoques
internos , parafusos zincados , ferragem e
degraus embalados. características: 2
degraus, dimensões aproximadas: altura da
escada - 37cm, largura da escada – 38cm,
comprimento do degrau – 38cm- largura do
degrau – 18cm)

00011 2,000UN   0010473900011 ARMÁRIO VITRINE  2 portas - porta com
fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa
de aço em pintura epóxi. portas e laterais
de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras.
dimensões externas aproximadas: 66 cm
comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura.
cubagem: 0,527 m³; cubagem com
engradado: 0,618 m³. peso: 25 kg.

TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:
Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório Municipal
e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 

2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Apresentamos a necessidade da aquisição dos equipamentos para estruturar as UBS e Laboratório Municipal
deste município e demais Setores, com a finalidade de garantir os serviços aos usuários do SUS, possibilitando,
contudo, que a população tenha o direito ao acesso às ações e serviços de saúde, qualidade, segurança, saúde,
bem-estar e principalmente à vida que é o bem maior.

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:
Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório 
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 

2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Apresentamos a necessidade da aquisição dos equipamentos para estruturar as UBS e Laboratório 
Municipal deste município e demais Setores, com a finalidade de garantir os serviços aos usuários do 
SUS, possibilitando, contudo, que a população tenha o direito ao acesso às ações 
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2.2 No mesmo sentido a Lei Orgânica do Município preceitua em seu Art. 178, que: A saúde é direito do povo
martinense e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem
à eliminação do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
a proteção, prevenção e recuperação com planejamento e direcionamento popular. 
2.3 De acordo com a Emenda Parlamentar/Proposta Nº 13959466/1170-05.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: 
De acordo com o que está discriminado na solicitação nº 121/2019.

4. AMOSTRAS:
4.1 Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o objeto,
os licitantes que ofertarem o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverão apresentar um prospecto
dos produtos, de acordo com o objeto solicitado.
4.2 Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias útéis após a data de abertura da licitação, no
local indicado: Na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à Rua: Bernardino Monteiro
178 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de segunda a sexta-feira, no 08h00min
às 11h00min e 13h00min às 15h00min.
4.3 Por ocasião da entrega dos prospectos, o licitante deverá apresentar uma relação dos prospectos
apresentado, ordenada conforme listagem contida no Objeto, em duas vias, para a devida conferência, sendo
que uma via ficará com a Comissão de Análise e a outra será devolvida ao licitante, devidamente recibada.
4.4 Os prospectos, em plena validade, deverão ser entregues identificados com etiquetas autocolantes,
constando o nome da empresa e o número do item e lote a que se referem.
4.5 A Comissão de Análise emitirá Ata de Análise dos prospectos apresentados, registrando-se os equipamentos
aprovados e reprovados de acordo com a compatibilidade com a especificação do objeto da licitação, e emitirá
um parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra-indicando os Equipamentos. 
4.6 Caso os prospectos das licitantes que ofertaram o menor preço não sejam compatíveis com o objeto da
licitação, serão convocadas as empresas subseqüentes, na ordem de classificação, para apresentação de
prospectos, cujo prazo será de 01 (um) dia útil, após convocação.
4.7 No caso de incompatibilidade dos prospectos com os requisitos editalícios, a mesma ficará à disposição do
Fundo Municipal de Saúde (FMS) até a conclusão do processo. Concluído o processo licitatório, os prospectos
reprovados poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos prospectos.
4.8 Os prospectos aprovados poderão ser retirados no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos, depois de
finalizada a entrega dos mesmos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos prospectos.
4.9 Será utilizado o seguinte critério para avaliação do prospecto:
 ?confecção, acessórios, medidas e características. 

                                                                                                                               
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1. Conforme o Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93: 
5.1.1 Provisoriamente no ato da entrega, através da conferência da quantidade e a especificação, confrontando
a ordem de compra com a nota fiscal;
5.1.2 Definitivamente, em até 03 (três) dias contado do recebimento provisório, através da verificação da
conformidade dos Equipamentos com a especificação da ordem de compra;
5.2 Todos os Equipamentos, no ato da entrega, serão criteriosamente analisados pela     comissão técnica da
Secretaria Municipal de Saúde. Podendo ser recusado caso não atendam aos seguintes critérios: valor unitário,
procedência, marca comercial, qualidade, quantidade e demais especificações deste Edital e seus anexos,
acondicionado em embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade,
aderência e inadequação do conteúdo do produto, bem como especificações legíveis na rotulagem para
identificação do produto solicitado. 

6. GARANTIA:
Os Equipamentos deverão ter Garantia de 12 (doze) meses, conforme especificação do objeto. 

7. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL POR ITEM :

e serviços de saúde, qualidade, segurança, saúde, bem-estar e principalmente à vida que é o bem 
maior.
2.2 No mesmo sentido a Lei Orgânica do Município preceitua em seu Art. 178, que: A saúde é direito 
do povo martinense e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e 
ambientais que visem à eliminação do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para a proteção, prevenção e recuperação com planejamento e 
direcionamento popular. 
2.3 De acordo com a Emenda Parlamentar/Proposta Nº 13959466/1170-05.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:
De acordo com o que está discriminado na solicitação nº 121/2019.

4. AMOSTRAS:
4.1 Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o 
objeto, os licitantes que ofertarem o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverão apresentar 
um prospecto dos produtos, de acordo com o objeto solicitado.
4.2 Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias útéis após a data de abertura da 
licitação, no local indicado: Na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à 
Rua: Bernardino Monteiro 178 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de 
segunda a sexta-feira, no 08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min.
4.3 Por ocasião da entrega dos prospectos, o licitante deverá apresentar uma relação dos prospectos 
apresentado, ordenada conforme listagem contida no Objeto, em duas vias, para a devida conferência, 
sendo que uma via ficará com a Comissão de Análise e a outra será devolvida ao licitante, 
devidamente recibada.
4.4 Os prospectos, em plena validade, deverão ser entregues identificados com etiquetas autocolantes, 
constando o nome da empresa e o número do item e lote a que se referem.
4.5 A Comissão de Análise emitirá Ata de Análise dos prospectos apresentados, registrando-se os 
equipamentos aprovados e reprovados de acordo com a compatibilidade com a especificação do objeto 
da licitação, e emitirá um parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra-indicando os 
Equipamentos. 
4.6 Caso os prospectos das licitantes que ofertaram o menor preço não sejam compatíveis com o 
objeto da licitação, serão convocadas as empresas subseqüentes, na ordem de classificação, para 
apresentação de prospectos, cujo prazo será de 01 (um) dia útil, após convocação.
4.7 No caso de incompatibilidade dos prospectos com os requisitos editalícios, a mesma ficará à 
disposição do Fundo Municipal de Saúde (FMS) até a conclusão do processo. Concluído o processo 
licitatório, os prospectos reprovados poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Saúde no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos 
prospectos.
4.8 Os prospectos aprovados poderão ser retirados no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos, depois de 
finalizada a entrega dos mesmos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos prospectos.
4.9 Será utilizado o seguinte critério para avaliação do prospecto:

 confecção, acessórios, medidas e características. 
                                                                                                                               
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1. Conforme o Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93: 
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7.1 Item: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - No Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sediado à Rua:
Bernardino Monteiro, 242 - Centro - Domingos Martins, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às
11h00min e 13h00min às 15h00min, e-mail - almoxarifadosaude@domingosmartins.es.gov.br

7.2 Item: 03, 05, 06, 07 e 011 - Na US-3, Domingos Martins, sito à Av. Presidente Vargas, nº 865, Centro,
Domingos Martins-ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min
e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br <mailto:laboratório@domingosmartins.es.gov.br>.

8. PRAZO DE ENTREGA
Os Equipamentos deverão ser entregues, no prazo máximo de 10 (dez) dias ininterruptos após o recebimento da
ordem de fornecimento, emitida pela Gerência de Compras, acondicionado em embalagem original, em perfeito
estado de conservação, sem sinais de violação, umidade, aderência e inadequação do conteúdo do produto, bem
como especificações legíveis para identificação do produto solicitado.

9. FISCALIZAÇÃO POR ITEM:
9.1 Item: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - A fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante através da
servidora Luciana de Almeida Galvão, matrícula 8495, telefone (27)3268-2014 - e-mail -
almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fazer
cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência.

9.2 Item: 03, 05, 06, 07 e 011 - A Fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante através da
responsável técnica do Laboratório Municipal, Laura Nespoli Nassar Pansini, matrícula 8545, telefone
(27)3268-3319 - e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br <mailto:labora-
tório@domingosmartins.es.gov.br>, indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir
rigorosamente as condições deste Termo de Referência. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
10.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais acompanhada da
respectiva Nota Fiscal na forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal da compra.
10.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele
indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.
10.3 Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.959.466/0001-60, endereço:
Rua Bernardino Monteiro 178, Cep: 29.260-000 - Centro, Domingos Martins.
10.4 Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para
retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova
Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.
10.5 A Prefeitura Municipal de Domingos Martins/FMS poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Termo de Referência,
observando rigorosamente os prazos fixados.
11.2 Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o
cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
11.3 Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da aquisição
dos materiais, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos
de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na aquisição.
11.4 Arcar com todos os custos referentes à aquisição dos materiais, tais como taxas, licenças, transporte,
pagamento de funcionários e encargos sociais, postagem, e todas as outras relacionadas ao objeto da aquisição.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do Edital e do
instrumento contratual;

5.1.1 Provisoriamente no ato da entrega, através da conferência da quantidade e a especificação, 
confrontando a ordem de compra com a nota fiscal;
5.1.2 Definitivamente, em até 03 (três) dias contado do recebimento provisório, através da verificação 
da conformidade dos Equipamentos com a especificação da ordem de compra;
5.2 Todos os Equipamentos, no ato da entrega, serão criteriosamente analisados pela     comissão 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Podendo ser recusado caso não atendam aos seguintes 
critérios: valor unitário, procedência, marca comercial, qualidade, quantidade e demais especificações 
deste Edital e seus anexos, acondicionado em embalagem original, em perfeito estado de 
conservação, sem sinais de violação, umidade, aderência e inadequação do conteúdo do produto, bem 
como especificações legíveis na rotulagem para identificação do produto solicitado. 

6. GARANTIA:
Os Equipamentos deverão ter Garantia de 12 (doze) meses, conforme especificação do objeto. 

7. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL POR ITEM :
7.1 Item: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - No Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sediado 
à Rua: Bernardino Monteiro, 242 - Centro - Domingos Martins, de segunda a sexta-feira, no horário de 
08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min, e-mail -
almoxarifadosaude@domingosmartins.es.gov.br

7.2 Item: 03, 05, 06, 07 e 011 - Na US-3, Domingos Martins, sito à Av. Presidente Vargas, nº 865, 
Centro, Domingos Martins-ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e 
13h00min às 15h00min e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br 
<mailto:laboratório@domingosmartins.es.gov.br>.

8. PRAZO DE ENTREGA
Os Equipamentos deverão ser entregues, no prazo máximo de 10 (dez) dias ininterruptos após o 
recebimento da ordem de fornecimento, emitida pela Gerência de Compras, acondicionado em 
embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade, aderência e 
inadequação do conteúdo do produto, bem como especificações legíveis para identificação do produto 
solicitado.

9. FISCALIZAÇÃO POR ITEM:
9.1 Item: 01, 02, 04, 08, 09 e 10 - A fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante 
através da servidora Luciana de Almeida Galvão, matrícula 8495, telefone (27)3268-2014 - e-mail -
almoxarifado@domingosmartins.es.gov.br, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a 
fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência.

9.2 Item: 03, 05, 06, 07 e 011 - A Fiscalização dessa aquisição será realizada pela Contratante através 
da responsável técnica do Laboratório Municipal, Laura Nespoli Nassar Pansini, matrícula 8545, 
telefone (27)3268-3319 - e-mail - laboratório@domingosmartins.es.gov.br 
<mailto:laboratório@domingosmartins.es.gov.br>, indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a 
fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
10.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais 

21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estado do Espírito Santo
RUA BERNARDINO MONTEIRO, 85, CENTRO, DOMINGOS MARTINS - ES
CEP: 29260-000   CNPJ: 27.150.556/0001-10   TEL: 2732683214
SITE: www.domingosmartins.es.gov.br  
E-MAIL: licitacao.domingosmartins@hotmail.com

EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 000021/2019

12.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na entrega dos
produtos, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de irregularidade, para a
imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente ocorridos;
12.3 Dirimir, por intermédio do fiscal da compra, as dúvidas que surgirem no curso da entrega do produto.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas constantes do fornecimento deste material correrão por conta do Recurso de Emenda
Parlamentar/Proposta Nº 13959466/1170-05, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde, exercício de 2019.

acompanhada da respectiva Nota Fiscal na forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal da compra.
10.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por 
ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.
10.3 Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 13.959.466/0001-60, 
endereço: Rua Bernardino Monteiro 178, Cep: 29.260-000 - Centro, Domingos Martins.
10.4 Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor 
para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 
apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.
10.5 A Prefeitura Municipal de Domingos Martins/FMS poderá deduzir do pagamento importâncias que 
a qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 Zelar pelo perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Termo de 
Referência, observando rigorosamente os prazos fixados.
11.2 Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o 
cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
11.3 Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da 
aquisição dos materiais, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas 
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 
ajustadas na aquisição.
11.4 Arcar com todos os custos referentes à aquisição dos materiais, tais como taxas, licenças, 
transporte, pagamento de funcionários e encargos sociais, postagem, e todas as outras relacionadas 
ao objeto da aquisição.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das cláusulas do Termo de Referência, do Edital e 
do instrumento contratual;
12.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas na entrega 
dos produtos, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum outro tipo de 
irregularidade, para a imediata adoção das providências a fim de sanar os problemas eventualmente 
ocorridos;
12.3 Dirimir, por intermédio do fiscal da compra, as dúvidas que surgirem no curso da entrega do 
produto.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas constantes do fornecimento deste material correrão por conta do Recurso de Emenda 
Parlamentar/Proposta Nº 13959466/1170-05, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde, exercício de 2019.
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins.
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°  _______________________vem pela
presente, informar a V.Sa. que o(a) Sr. (a) ______________________________________, Carteira de
Identidade  n.° ________________________________(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar,
em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão  supra referenciado, podendo
para tanto, oferecer lances verbais, transigir, interpor recursos motivadamente, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

MODELO DE CREDENCIAMENTO

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o 
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins.
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°  _______________________vem 
pela presente, informar a V.Sa. que o(a) Sr. (a) ______________________________________, Carteira 
de Identidade  n.° ________________________________(apresentar o original) é pessoa autorizada a 
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão  supra 
referenciado, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, interpor recursos motivadamente, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins.
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°  _______________________vem pela
presente, informar a V.Sa. que o(a) Sr. (a) ______________________________________, Carteira de
Identidade  n.° ________________________________(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar,
em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão  supra referenciado, podendo
para tanto, oferecer lances verbais, transigir, interpor recursos motivadamente, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o 
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s)  abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o n.° ________________________DECLARA, 
sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n.° 10.520/02, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 
4°, VII da Lei n.° 10.520/02.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
( MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por intermédio de seu
representante legal, abaixo identificado,  declara para os devidos fins a inexistência de fato superveniente
impeditivo à sua participação no Processo Licitatório supra referenciado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
( MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o 
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por 
intermédio de seu representante legal, abaixo identificado,  declara para os devidos fins a inexistência 
de fato superveniente impeditivo à sua participação no Processo Licitatório supra referenciado.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, da Lei 8666/93, acrescido pela Lei
9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o 
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, da Lei 8666/93, acrescido pela 
Lei 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE                       
(MODELO)

(ESTA DECLARAÇÃO É FACULTATIVA)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o Laboratório
Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a Administração
Pública Municipal no Processo Licitatório referenciado acima, que é considerada ____________________
(Microempresa/Empresa de Pequeno Porte), em conformidade com o artigo 3º e §§ da Lei Complementar nº
123/06 e que também não se encontra excluída dos benefícios do referido Estatuto.

Local e Data

Nome e Assinatura do representante legal

Nome e assinatura do Contador 

Número de registro do contador no CRC

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

OBS.:  Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada para este
fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o número de registro do mesmo
no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com data de emissão não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE                       

(MODELO)

(ESTA DECLARAÇÃO É FACULTATIVA)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 000021/2019
Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente de Laboratório e Médico Hospitalar para equipar o 
Laboratório Municipal e a Clínica Municipal de Domingos Martins. 
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº 
____________, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a 
Administração Pública Municipal no Processo Licitatório referenciado acima, que é considerada 
____________________ (Microempresa/Empresa de Pequeno Porte), em conformidade com o artigo 3º 
e §§ da Lei Complementar nº 123/06 e que também não se encontra excluída dos benefícios do referido 
Estatuto.

Local e Data

Nome e Assinatura do representante legal

Nome e assinatura do Contador 

Número de registro do contador no CRC

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

OBS.:  Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada 
para este fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o número de 
registro do mesmo no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação.
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ANEXO VII

1 - AMOSTRAS:
1.1 - Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o objeto,
os licitantes que ofertarem o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverão apresentar um prospecto
dos produtos, de acordo com o objeto solicitado.

1.2 - Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis após a data de abertura da licitação, no
local indicado: Na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à Rua: Bernardino Monteiro
242 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de segunda a sexta-feira, no 08h00min
às 11h00min e 13h00min às 15h00min.

1.3 - Por ocasião da entrega dos prospectos, o licitante deverá apresentar uma relação dos prospectos
apresentado, ordenada conforme listagem contida no Objeto, em duas vias, para a devida conferência, sendo
que uma via ficará com a Comissão de Análise e a outra será devolvida ao licitante, devidamente recibada.

1.4 - Os prospectos, em plena validade, deverão ser entregues identificados com etiquetas autocolantes,
constando o nome da empresa e o número do item e lote a que se referem.

1.5 - A Comissão de Análise emitirá Ata de Análise dos prospectos apresentados, registrando-se os
equipamentos aprovados e reprovados de acordo com a compatibilidade com a especificação do objeto da
licitação, e emitirá um parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra-indicando os Equipamentos. 

1.6 - Caso os prospectos das licitantes que ofertaram o menor preço não sejam compatíveis com o objeto da
licitação, serão convocadas as empresas subseqüentes, na ordem de classificação, para apresentação de
prospectos, cujo o prazo será de 01 (um) dia útil, após convocação.

1.7 - No caso de incompatibilidade dos prospectos com os requisitos editalícios, a mesma ficará à disposição do
Fundo Municipal de Saúde (FMS) até a conclusão do processo. Concluído o processo licitatório, os prospectos
reprovados poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos prospectos.

1.8 - Os prospectos aprovados poderão ser retirados no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos, depois de
finalizada a entrega dos mesmos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos prospectos.

1.9 - Será utilizado o seguinte critério para avaliação do prospecto:
1.9.1 - Confecção, acessórios, medidas e características. 

1 - AMOSTRAS:
1.1 - Para fins de avaliação e análise dos Equipamentos a serem entregues e de sua consonância com o 
objeto, os licitantes que ofertarem o menor preço, classificados em primeiro lugar, deverão apresentar 
um prospecto dos produtos, de acordo com o objeto solicitado.

1.2 - Os prospectos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis após a data de abertura da 
licitação, no local indicado: Na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Almoxarifado, sediada à Rua: 
Bernardino Monteiro 242 - Centro - Domingos Martins, obedecendo rigorosamente o horário de segunda 
a sexta-feira, no 08h00min às 11h00min e 13h00min às 15h00min.

1.3 - Por ocasião da entrega dos prospectos, o licitante deverá apresentar uma relação dos prospectos 
apresentado, ordenada conforme listagem contida no Objeto, em duas vias, para a devida conferência, 
sendo que uma via ficará com a Comissão de Análise e a outra será devolvida ao licitante, devidamente 
recibada.

1.4 - Os prospectos, em plena validade, deverão ser entregues identificados com etiquetas 
autocolantes, constando o nome da empresa e o número do item e lote a que se referem.

1.5 - A Comissão de Análise emitirá Ata de Análise dos prospectos apresentados, registrando-se os 
equipamentos aprovados e reprovados de acordo com a compatibilidade com a especificação do objeto 
da licitação, e emitirá um parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra-indicando os 
Equipamentos. 

1.6 - Caso os prospectos das licitantes que ofertaram o menor preço não sejam compatíveis com o 
objeto da licitação, serão convocadas as empresas subseqüentes, na ordem de classificação, para 
apresentação de prospectos, cujo o prazo será de 01 (um) dia útil, após convocação.

1.7 - No caso de incompatibilidade dos prospectos com os requisitos editalícios, a mesma ficará à 
disposição do Fundo Municipal de Saúde (FMS) até a conclusão do processo. Concluído o processo 
licitatório, os prospectos reprovados poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Saúde no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos 
prospectos.

1.8 - Os prospectos aprovados poderão ser retirados no prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos, depois 
de finalizada a entrega dos mesmos. Após este período o FMS dará destino final aos referidos 
prospectos.

1.9 - Será utilizado o seguinte critério para avaliação do prospecto:
1.9.1 - Confecção, acessórios, medidas e características.
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