PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021.

OBJETO:

Aquisição de Teste Rápido COVID 19, IGG e IGM, Teste COVID
19, SWAB Nasofaringe e Teste Rápido da Dengue para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Pirenópolis, de acordo com as especificações, contidos no Termo de
Referência, e demais anexos a este Instrumento Convocatório.

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: “ABERTO”
LEGISLAÇÃO APLICADA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei complementar n° 123/2006, 147/2014, com suas
alterações, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019 e demais dispositivos legais aplicáveis a presente licitação.

DATA DA SESSÃO: 09/12/2021 HORÁRIO: 09:00HORAS
ENDERECO ELETRÔNICO
LOCAL DA DISPUTA

www.bnc.org.br/

Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
Rua Comendador Joaquim Alves n° 28, Centro,
Pirenópolis – GO, CEP:72980-000. Comissão
Permanente de Licitação. Telefone: (62) 3334-3812 email: licitacao@pirenopolis.go.gov.br

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
PREÂMBULO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, Estado de Goiás,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.409.678/0001-49, com
sede na Av. Comendador Joaquim Alves, nº 05, Centro, Pirenópolis- GO, CEP 72.980-000, por
intermédio de seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, designado pelo Decreto nº 3.370/2021, de
01 de julho de 2021, TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará realizará licitação, na
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
Aquisição de Teste Rápido COVID 19, IGG e IGM, Teste COVID 19, SWAB Nasofaringe e
Teste Rápido da Dengue para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Pirenópolis, de acordo com as especificações, contidos no Termo de Referência, e
demais anexos a este Instrumento Convocatório.
O presente certame será regido pela Lei nº. 10.520/2002, e demais legislação correlata, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, Lei complementar n° 123/2006, 147/2014, com suas
alterações, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019 e pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste Edital.
Cópia deste edital poderá ser adquirida na sede da Prefeitura Municipal, nos horários de expediente
deste órgão ou por meio do site www.pirenopolis.go.gov.br.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e
seus anexos, que dele fazem parte integrante.
1 - DA ABERTURA
1.1. A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bnc.org.br/, iniciando-se às 09:00h do dia 09 do mês de dezembro de 2021 e será conduzido
pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio.
1.2. O (a) Pregoeiro (a) terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório;
receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da
proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da
equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela
adjudicação e propor a homologação.
2 – DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto: Aquisição de Teste Rápido COVID 19, IGG e IGM,
Teste COVID 19, SWAB Nasofaringe e Teste Rápido da Dengue para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pirenópolis, de acordo com as
especificações, contidos no Termo de Referência, e demais anexos a este Instrumento
Convocatório.
3 – DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Banco Nacional de Compras.
3.2. O cadastro do licitante deverá ser feito no Banco Nacional de Compras, no sítio eletrônico
www.bnc.org.br/.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Banco
Nacional de Compras e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar na desclassificação e ou
inabilitação do licitante.
3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.
3.7. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
3.7.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
3.7.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.7.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
3.7.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.8. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
3.8.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
3.8.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.
3.8.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.8.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
3.8.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
3.8.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
3.8.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
3.10. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
3.11. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão
eletrônico.
3.12. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
4.4. Incumbirá 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.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.
5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.1.1. Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
5.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

5.1.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
5.1.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.1.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.2.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de R$ 0.10 (Dez Centavos) em um intervalo mínimo de 01 (um) minuto.
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o (a)
Pregoeiro (a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.16. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada após comunicação do fato pelo (a)
Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico www.bnc.org.br/, na qual divulgará data e hora
para a sua reabertura, com intervalo mínimo de vinte e quatro horas da comunicação.

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015.
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.
6.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens e serviços:
6.27.1. Produzidos no país;
6.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;

6.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
6.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
6.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
6.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.29.2. O (a) Pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.29.2.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo (a) Pregoeiro (a), a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de exaurido o prazo, e formalmente aceita pelo (a)
Pregoeiro (a).
6.29.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, e não havendo manifestação por parte do
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
6.30. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
7.6. O (a) Pregoeiro (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação
da proposta.
7.6.1. É facultado ao (a) Pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a)
Pregoeiro (a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.8. Havendo necessidade, o (a) Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a sua continuidade.
7.9. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.9.1. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o (a) Pregoeiro (a) passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) Pregoeiro (a) verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
8- DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Possuir Cadastro do Banco Nacional de Compras;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
8.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.1.3. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.2. Atendida as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
Banco Nacional de Compras, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Banco Nacional de
Compras, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo (a) Pregoeiro (a) lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de
inabilitação.
8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
8.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitação:
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.8.9. Em ambos os casos deverão ser apresentados documentação pessoal do(s) sócio(s)/ gerente(s)/
diretor(es), que estejam investidos na administração da empresa;
8.8.9.1. RG (C.I), CPF/MF e/ou Carteira de Identidade Profissional e C.N.H. sendo vedado qualquer
outro.
8.8.9.2. Os mandatários deverão apresentar o documento de identidade e instrumento de mandato
respectivo com a firma do outorgante reconhecida, que comprove os poderes do mandante para a
outorga das faculdades constantes, observando que se o mandante não for detentor de poderes para
isoladamente praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração,
conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes
necessários ou assiná-los conjuntamente.
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, por meio da Certidão Negativa conjunta junto
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, por meio da Certidão Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
8.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
8.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
8.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
a.1) Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial, deverá ser apresentado
juntamente com a Certidão de Recuperação Judicial atestado emitido pelo juízo em que tramita o
procedimento da recuperação judicial, certificando que a empresa está apta econômica e
financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração, levando em
consideração o objeto a ser licitado.
a.2) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada no subitem a.1
deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
8.10.2.4. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
8.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.11.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, que comprove já ter
fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos
estabelecidos e o grau de satisfação;
8.11.1.1. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
preferencialmente em papel timbrado, assinado e datado;
8.11.1.2. O (s) atestado (s) deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
8.11.1.3. Os licitantes deverão apresentar cópia atualizada do Alvará Sanitário expedido pela
Vigilância Sanitária do domicílio ou sede da licitante;
8.11.1.4. Alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.
8.12. CONDIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
8.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.12.1.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
8.12.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.

8.12.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.12.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a)
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.12.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.12.6. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
8.12.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10-DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
11- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
11.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
BANCO NACIONAL DE COMPRAS sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do (a) Pregoeiro
(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13- DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.
13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
a- A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

b- A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
c- O prazo de vigência da contratação é de 12 (Doze) meses prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.
13.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
13.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou instrumento equivalente, a Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
14- DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.2. A despesa total com a aquisição de que trata o objeto, estimada em R$ 364.950,00 (trezentos e
sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conforme o orçamento estimativo disposto no
Termo de Referência – Anexo I.
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e
comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos serviços, observadas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
15- DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Pirenópolis, por meio de requisição/ordens de fornecimento e execução, conforme o
estipulado no Termo de Referência.
15.1.1. Os Itens serão recebidos conforme a descrição de tipo, qualidade, prazo de validade, e demais
especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.
15.2. O prazo de entrega dos bens é de 48 (Quarenta e Oito) Horas, contados do(a) requisição/ordens
de fornecimento, em remessa, no seguinte endereço Av. Comendador Joaquim Alves, nº 05, Centro,
em horário de expediente.
15.3 Os bens serão recebidos provisoriamente por uma Comissão de, no mínimo, três membros, nos
termos do § 8º do art. 15 e art. 73 inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na
proposta.
15.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 48 (Quarenta e Oito) Horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
15.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (Quinze) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo de atesto.
15.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
15.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
15.8. A prestação dos fornecimentos/serviços será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE
por intermédio de responsáveis especialmente designados, cabendo a este anotar, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, cabendo a estes a aceitação dos
serviços e atesto das faturas.
15.9. Além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, os responsáveis designados poderão,
ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo com o estabelecido, sempre que essa
medida se tornar necessária;
15.10. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de
quaisquer de seus empregados;
15.11. A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA prova do cumprimento de
suas obrigações para com às fazendas federal, estadual e municipal e FGTS;
16- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Caberá à CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, nos termos do inc. III do art. 58 c/c o art. 67, ambos da
Lei Federal nº 8.666/93, diretamente ou por meio de Preposto, que exercerá ampla e irrestrita
fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA constantes também do
Termo de Referência;

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora desde que não haja
impedimento legal para o fato;
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre as irregularidades observadas no
cumprimento do contrato;
d) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato;
i) Emitir requisição/ordem de serviços para fornecimento.
17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. Caberá ao (a) CONTRATADO (a):
a) A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, após a homologação da licitação, comparecer
para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação
formal, conforme o caso;
b) Prestar os fornecimentos descritos no Formulário de Proposta, que poderá a qualquer tempo, sem
aviso prévio, ser vistoriado por esta ADMINISTRAÇÃO, ficando o contrato automaticamente
rescindido se verificada qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos.
c) Observar com rigor à pontualidade e assiduidade a execução do objeto deste edital, ficando sujeito
à multa em caso de descumprimento.
d) Aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e
cinco) por cento do valor total do contrato;
17.2.1. Se o licitante vencedor, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da
confecção da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na
ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às
penalidades constantes neste edital;
17.2.2. As demais obrigações assumidas, conforme Termo de Referência, minuta do Contrato, além
das disposições deste Edital, permanecerão durante toda a execução do contrato, sem prejuízo das
demais obrigações e sanções previstas em lei;

17.3. Entregar os produtos contendo em sua embalagem, as especificações exigidas para cada
produto.
17.4. Seguir programação da Prefeitura Municipal de Pirenópolis, através da Secretaria Municipal de
Saúde, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos itens a serem entregues.
17.5. Reserva-se à CONTRATANTE o direito de controlar periodicamente a qualidade dos produtos,
sempre que for necessário, solicitando amostras para serem analisadas pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Saúde e por órgãos oficiais com o objetivo de verificar se os produtos estão
dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
17.6. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto,
é de total responsabilidade da CONTRATADA.
17.7. Todos os Itens deverão ser transportados em veículo especifico para esse fim, devendo ser
previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química
ou biológica aos mesmos;
18 – DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será feito em favor da contratada, mediante depósito bancário em sua conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota e do
regular cumprimento das obrigações assumidas.
18.2. O pagamento será efetuado, obedecida à ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art.
5º da Lei n.º 8.666/93.
18.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
18.3.1. Comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal e de Falência, concordata e recuperação judicial, do
domicílio ou sede da licitante;
18.3.2. Comprovação de regularidade trabalhista por meio da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em consonância ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;
18.3.3. Atestado de conformidade da entrega do(s) item(s);
18.3.4. Cumprimento das obrigações assumidas;
18.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
referida nota será devolvida à CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Finanças e o
pagamento ficará pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese,

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal.
18.5. O Município de Pirenópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo Fornecedor.
18.6. Caindo a data do pagamento em dia não útil, final de semana, recesso ou ponto facultativo para
a Prefeitura Municipal de Pirenópolis, considerar-se-á prorrogada a data do pagamento para o dia útil
imediatamente seguinte.
18.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

(6 / 100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.8. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice
conhecido.
18.9. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo
seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer
remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.
18.10. Nos cálculos deverão ser utilizados 3 (três) casas decimais.
18.11. Deverão estar incluídas, no preço dos serviços todas as despesas, sem quaisquer ônus para a
Administração, tais como frete, carga e descarga, tributos, e quaisquer outros que incidam sobre a
avença.
18.12. A Prefeitura Municipal de Pirenópolis reserva-se ao direito de reter o pagamento se, no ato da
verificação do fornecimento do objeto, não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as
especificações exigidas.
18.13. Na eventualidade de aplicação de multa, ela será automaticamente descontada do pagamento a
que fizer jus a licitante vencedora.

18.14. A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ - apresentado
para a Habilitação – só será liberada quando a entrega estiver em total conformidade com as
especificações constantes do Anexo I, desse Edital.
18.15. Deverão constar na nota fiscal/fatura as especificações do objeto licitado e o número Contrato.
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. Apresentar documentação falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5. Não mantiver a proposta;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
19.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
19.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

19.2.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.3. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
19.3.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Pirenópolis, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com as multas previstas.
19.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei Nº 8.666/93:
19.4.1. Advertência por escrito;
19.4.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
19.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pirenópolis, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de
Pirenópolis, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
19.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art.
7º da Lei Nº 10.520/02, art. 14 do Decreto Nº 3.555/00 e art. 49 do Decreto 10.024/2019.
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1. Os recursos para o pagamento das despesas relativas à execução do objeto advêm de fontes de
Recurso na dotação abaixo discriminada:
ÓRGÃO / DEPARTAMENTO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
BÁSICAS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
BÁSICAS DE SAÚDE

DOTAÇÃO
05.0506.0030.2153
FICHA 20210312, FONTE 102
05.0506.0030.2153
FICHA 20210313, FONTE 114

MANUTENÇÃO
DAS
BÁSICAS DE SAÚDE

AÇÕES

05.0506.0030.2153
FICHA 20210313, FONTE 131

20.2 – As respectivas dotações poderão ser alteradas, modificadas e acrescidas, caso necessário.

21- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2. A impugnação deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no
sistema www.bnc.org.br/ e ainda, encaminhar no e-mail licitacao@pirenopolis.go.gov.br.
21.3. Caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao (a)
Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Banco Nacional de
Compras no endereço eletrônico www.bnc.org.br/ e ainda, encaminhar no e-mail
licitacao@pirenopolis.go.gov.br.

21.6. O (a) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93 e art. 24 do Decreto
10.024/2019.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.bnc.org.br/, e no portal transparência no sítio
www.pirenopolis.go.gov.br sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pela proponente.
21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de
designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, (a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS, GOIÁS, poderá revogar este Pregão por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for
viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da
ampla defesa e contraditório.
22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
22.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.bnc.org.br/, no sitio
www.pirenopolis.go.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Endereço Prefeitura Municipal
de Pirenópolis, junto a equipe de Licitação, nos dias úteis, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00
as 17:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
Anexo III – MINUTA DO CONTRATO;
Anexo IV - MODELO DE PROPOSTA

23 – DO FORO
23.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da comarca de PIRENÓPOLIS - GO.
Pirenópolis, aos 24 dias do mês de novembro de 2021.

Nivo de Oliveira Melo
Pregoeiro Oficial

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – INTRODUÇÃO:
1.1 - As informações contidas neste Termo de Referência têm por fim o oferecimento de
subsídios à realização do processo licitatório para a contratação de empresa especializada e a
adequada execução dos serviços contratados.
2

- OBJETO:

2.1 - Aquisição de Teste Rápido COVID 19, IGG e IGM, Teste COVID 19, SWAB
Nasofaringe e Teste Rápido da Dengue para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pirenópolis, de acordo com as especificações, contidos
no Termo de Referência, e demais anexos a este Instrumento Convocatório.
3 – DA JUSTIFICATIVA
3.1. A presente solicitação justifica-se tendo em vista a necessidade de efetivo bloqueio e
combate, visto que tivemos conforme os aumentos crescentes em todo o país de casos de Dengue
e principalmente os casos de COVID-19, assim o município está mantendo o bom funcionamento
do Departamento de Vigilância em Saúde.
Com vistas a evitar o agravamento clínico/epidemiológico dos pacientes acometidos por
tais doenças, prevenir e controlar possível processo epidêmico, o Plano Municipal, apresenta
componentes estratégicos. Dentre estes componentes está a Assistência aos Pacientes com a
organização dos serviços de saúde da rede pública ambulatorial e hospitalar do SUS.
A identificação precoce dos casos de dengue e COVID-19, estruturada em ações de
acolhimento, assistência e vigilância à saúde para os casos suspeitos são de vital importância para
o controle da doença. Quando há o aumento do número de casos de qualquer doença, existe
concomitantemente, um aumento da demanda à assistência à saúde. A organização dos serviços de
saúde é prioritária no sentido de propiciar a redução da letalidade das formas graves e conhecer o
comportamento de tais doenças, sobretudo em períodos de epidemia. Diante da possibilidade de
surtos e das formas graves que essas doenças possam apresentar é que se faz necessário a
aquisição do objeto para um melhor enfrentamento das mesmas.
A devida aquisição dos kits de teste de diagnósticos laboratorial em amostras biológicas
sem necessidade de uso de equipamentos é imprescindível para se evitar a descontinuidade na
prestação do serviço de saúde e consequentemente, evitar maiores danos à saúde do cidadão.
A situação epidemiológica da Dengue e COVID-19, na cidade mostra casos positivos
confirmados até o presente momento, sendo todos os casos em um definido perímetro urbano, o
que representa uma situação de contínuos de surtos, portanto um alerta iminente para a

confirmação de um surto possivelmente maior para o ano de 2021/2022. Com vistas a evitar o
agravamento clínico/epidemiológico dos pacientes acometidos pela dengue, prevenir e controlar
possível processo epidêmico, o Plano Municipal, seguindo as bases do PNCD (Programa Nacional
de Controle da Dengue), apresenta componentes estratégicos. Dentre estes componentes está a
Assistência aos Pacientes com a organização dos serviços de saúde da rede pública ambulatorial e
hospitalar do SUS.
A identificação precoce dos casos de dengue, estruturada em ações de acolhimento,
assistência e vigilância à saúde para os casos suspeitos são de vital importância para o controle da
doença. Quando há o aumento do número de casos de qualquer doença, existe concomitantemente,
um aumento da demanda à assistência à saúde. A organização dos serviços de saúde é prioritária
no sentido de propiciar a redução da letalidade das formas graves e conhecer o comportamento da
dengue, sobre tudo em períodos de epidemia. Diante da possibilidade de surtos e das formas
graves que a doença possa apresentar é que se faz necessário a aquisição do objeto para um melhor
enfrentamento da doença.
Como á dito, com a oferta de testes rápidos na rede hospitalar e em unidades de saúde
haverá maior agilidade na identificação imediata dos casos suspeitos, rastreando os locais onde
pode haver foco de infestação e disseminação das doenças e, a partir deste mapeamento, adotar
precocemente medidas eficazes para identificar, controlar, e prestar assistência a pacientes
diagnosticados com os vírus da Dengue e COVID-19.
Conforme apontado, ficou mais que claro que a aquisição é imprescindível para se evitar
maiores prejuízos tanto ao município como para cada indivíduo que se vale do sistema de saúde.
4 - ESPECIFICAÇÕES DO BEM
4.1 – O fornecimento, objetos deste Edital, compreende os seguintes produtos com seus respectivos
quantitativos:

Item

1

Produto

Descrição do Produto

Teste
Rápido Reagente para Diagnóstico Clínico 7, Tipo:
Conjunto Completo, Conjunto Completo, Tipo de Análise:
Qualitativo
Anti Qualitativo Anti Coronavírus COVID-19
COVID- 19 IGG E IGG E IGM, Apresentação: Teste, Método:
Imunocromatografia. O Teste Rápido Anti
IGM,
Imunocromatografia. COVID-19 IGG/IGM emprega metodologia
Imunocromatográfica, sendo capaz de
identificar os anticorpos específicos IGM e
IGG em amostras de soro, plasma e sangue
Com Registro da AVISA. Total. 15.000
(quinze) Unidade.

Quantidade Medida

15.000

Unidade

2

3

Teste Rápido da
Dengue

Teste
Rápido
Conjunto Completo,
Qualitativo. SARSCoV-2
(COVID19), por método
imunocromatográfic
o, em amostra de
swab da nasofaringe.

Kit para Diagnóstico Rápido (Teste Rápido)
Através
de
Metodologia
de
Imunocromatografia Teste rápido para
Dengue NS1, Resultados em 20 minutos,
Conjuto Completo. É realizado em amostra
de sangue, soro ou plasma. Metodologia:
Imunocromatografia. Com Registro da
AVISA. Total. 15.000 (quinze) Unidade.

Kit para Diagnóstico Rápido (Teste Imunorápido). Metodologia: Imunocromatográfico
para
Diagnóstico
de
SARS-Cov-2.
Fornecendo resultados em até 20 (vinte)
minutos e realizado em amostra de swab da
nasofaringe. Com Registro da AVISA.
Total. 15.000 (quinze) Unidade.

15.000

Unidade

15.000

Unidade

5 - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA
5.1 - Com objetivo de apurar as soluções disponíveis no mercado para atendimento da demanda da
Secretaria Municipal de Saúde em relação às presentes aquisições, entendemos necessária a realização de
pregão eletrônico, menor preço por item, para subsidiar as referidas aquisições;
5.2 - Sendo assim, visando à contratação rápida, buscou-se a solução de licitar os itens diversos, tornandose assim, de fato, que as contratações públicas sejam rápidas, seguindo as legislações que regem a
Administração Pública;
5.3 - A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em questão, poderá ser
conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo
e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “MENOR PREÇO POR ITEM”.
5.4 - Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em
função do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço
praticado no mercado em relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela
que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM.
6 - PRAZOS DE ENTREGA
6.1 - O objeto desta aquisição deverá ser entregue no prazo máximo de 48 (Quarenta e Oito) Horas a contar
do recebimento, por parte da Contratada, da Ordem de Fornecimento.
7 - NÍVEIS DE SERVIÇO

7.1 - As solicitações de atendimento que digam respeito a incorreções específicas no funcionamento dos
equipamentos devem ser analisadas e solucionadas em, no máximo, 48 horas do comunicado pela
Contratante.
8 - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTAÇÃO
8.1. A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Pirenópolis, por meio de requisição/ordens de fornecimento e execução, podendo ser solicitado de forma
parcelada, ou seja, mais de uma vez, pelo sistema de requisição e se dará conforme o estipulado no Termo
de Referência.
8.2. O prazo de entrega dos bens é de 48 (Quarenta e Oito) horas, contados do(a) requisição/ordens de
fornecimento, em remessa, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 11h00 min, e de 13h e 30 min às 17h, no endereço: Av.
Comendador Joaquim Alves, nº 05, Centro, PIRENÓPOLIS, CEP: 72980-000, telefone: (62) 33313331;
8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente por uma Comissão de, no mínimo, três membros, nos termos
do § 8º do art. 15 e art. 73 inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 72 (Setenta e Duas)
Horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8.6. Os itens deverão ser entregues sem violação de embalagem, sem deterioração ou quaisquer outros
fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade dos mesmos e, de acordo com as Normas Sanitárias
vigentes no país.
8.7. Em todos os produtos deverão conter dados de identificação e procedência, fabricação, validade,
número de lote e número de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério
da Saúde, e modo de usar.
8.8. Serão realizados testes de inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e
Definitivo, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. Os recebimentos se darão da seguinte
forma:
8.8.1. Provisoriamente, para efeito de checagem do quantitativo dos itens entregues mediante a verificação
da conformidade com a nota de empenho e se dará no ato da entrega por meio do registro de recebimento
na via da Nota Fiscal do fornecedor;
8.8.2 - Definitivamente, em até 15 (Quinze) dias úteis após o recebimento provisório dos itens e
equipamentos, com a verificação da conformidade com as especificações exigidas no Edital e Termo de
Referência e se dará conforme aqui descrito.
8.9 - Procedimentos para realização do aceite definitivo:
8.9.1 - Verificar a quantidade, de acordo com a solicitação de fornecimento;
8.9.2 - Verificar a integridade visual dos itens e equipamentos (pintura, peças, mecanismos, dentre outros)
de acordo com as especificações técnicas do termo de referência;

8.9.3 - Verificação do atendimento às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;
8.10 - As análises técnicas ocorrerão da seguinte maneira:
8.10.1 - Análise de documentação técnica: com vistas a verificar se os itens ofertados atendem a todas as
exigências de compatibilidade com os padrões e normas nacionais e internacionais de acordo com as
exigências do instrumento convocatório;
8.10.2 - Características e especificações: tem por finalidade verificar se todos os requisitos técnicos de
acordo com as características exigidas no instrumento convocatório;
8.10.3 - Teste de desempenho: tem por finalidade verificar se os itens e equipamentos ofertados possuem as
características mínimas de desempenho solicitadas para cada item do Termo de Referência;
8.11 - Após a realização das verificações e validações necessárias, e não havendo ajustes a realizar, a
Secretaria Municipal de Saúde/Fiscal Contrato, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo por meio do
ateste na nota fiscal por servidor designado pela contratante para realizar o recebimento definitivo.

8.12 - O servidor designado para o recebimento ou a Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou
em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência, com a proposta ofertada e/ou em desacordo com a quantidade requerida, a Administração
notificará formalmente a Adjudicatária a respeito do não recebimento definitivo do objeto da licitação.
8.13 - Após a notificação mencionada no caput, a Licitante deverá providenciar o recolhimento do item
quando for o caso, e a sua reposição no prazo máximo de 48 (Quarenta e Oito) Horas, a contar da
comunicação, pelo Município de Pirenópolis, à empresa contratada.
8.14 - A não reposição no prazo estabelecido no subitem supracitado constitui motivo para rescisão do
vínculo contratual.
8.15 - A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo, ou seja, o
prazo para recebimento definitivo será reiniciado após o recebimento dos produtos corrigidos e a emissão
de novo Termo de Recebimento Provisório, quando então serão reavaliados quanto aos critérios de
qualidade e de aceitação.
8.16 - O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicatária/contratada, pelo atraso
na entrega do material, sob pena de rescisão contratual, com a aplicação de penalidade prevista em edital.
9 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1 – O critério de julgamento das propostas será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - Os recursos para o pagamento das despesas relativas à execução do objeto advêm de recursos
especificados na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO / DEPARTAMENTO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
BÁSICAS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

DOTAÇÃO
05.0506.0030.2153
FICHA 20210312, FONTE 102
05.0506.0030.2153

BÁSICAS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
BÁSICAS DE SAÚDE

FICHA 20210313, FONTE 114
05.0506.0030.2153
FICHA 20210313, FONTE 131

10.2 - As respectivas dotações poderão ser alteradas, modificadas e acrescidas, caso necessário.
11 – DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO DO BEM
11.1. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte,
carga, descarga, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, impostos e taxas que incidam
ou venham a incidir, direta ou indiretamente, no fornecimento do bem ora licitado. No caso de omissão dos
referidos impostos, tributos e despesas considerar-se-ão inclusos no valor ofertado.
12 – DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
12.1. O valor estimado para esta contratação é de R$ 364.950,00 (trezentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta reais).
13 – DO REAJUSTE
131. Os preços serão fixos e irreajustáveis até a data do término da prestação dos serviços, salvo quando
ocorrer reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes.
14 – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
14.1 - O prazo de vigência é de 12 (Doze) meses, ou até o consumo dos objetos especificados, podendo o
contrato ser prorrogado na forma do Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, conforme preceitos legais a critério da
contratante, mediante termo aditivo firmado entre as partes.
15 – DEVERES DA CONTRATADA

15.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações contidas na Lei nº
8.666/93 e demais legislações vigentes.
15.1.1 – GENÉRICAS: Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste instrumento, nas
especificações e nas leis aplicáveis a espécie, cabe exclusivamente a CONTRATADA:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
15.1.2. Fornecer todos os produtos, conforme as normas estabelecidas em lei, além de estar de acordo
com a recomendação exigida pelos órgãos de Controle e Fiscalização da Saúde.
15.1.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
indicados pela Prefeitura, por meio de ordem de requisição, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validade;

15.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
15.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou
defeitos;
15.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
15.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.1.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
16 - DEVERES DO CONTRATANTE
16.1 - Incumbe ao CONTRATANTE:
16.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a
efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;
16.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
16.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com este Termo de Referência e
Edital;
16.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
16.1.5 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento da ata/contrato;
16.1.6 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
17 – DA FISCALIZAÇÃO
17.1 - A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE por intermédio de
responsáveis especialmente designados, cabendo a este anotar, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, cabendo a estes a aceitação dos serviços e atesto das faturas.
17.2 - Além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, os responsáveis designados poderão, ainda,
sustar qualquer execução que esteja em desacordo com o estabelecido, sempre que essa medida se tornar
necessária;
17.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados;

17.4 - A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA prova do cumprimento de suas
obrigações para com o INSS, FGTS, bem como às fazendas federal, estadual e municipal;
17.5 - No curso do fornecimento caberá à CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar o
direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do Termo de Contrato nomeado gestor ao presente
contrato, ao qual será a fiscal/gestor da contratação/aquisição, responsável por sua liquidação, atestar a nota
fiscal e solicitação de pagamento, e, ainda, a responsável para acompanhar os processos os ritos processuais
do fluxograma de realização de despesa pública adotado pelo Município, em atendimento a IN 10/2015 do
TCM-GO.
18 – DA RESCISÃO E CANCELAMENTO
18.1 – O vínculo contratual poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n. º 8.666/93
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato
convocatório.
18.2. Poderá ainda ser rescindido, caso o licitante der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente
do contrato por motivos elencados no Art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/83;
18.3. A rescisão do contrato poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.4. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação ou publicação;
19 – DAS SANÇÕES
19.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
b) Rescisão do vínculo contratual;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Pirenópolis por prazo de até dois anos;
19.2. As sanções acima previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.
19.3. O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, bem como na Lei nº 10.520, de 2002, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, sendo destacadas as seguintes:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da prestação em
atraso, até o décimo dia;

b.2) Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor, podendo ser cumulada com a multa
moratória;
c) Rescisão unilateral do contrato, após o décimo dia de atraso;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Pirenópolis, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados, sempre respeitando prazo de 2 (dois) anos;
e) Pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com o
Município de Pirenópolis, enquanto não adimplida a obrigação, no caso de o fornecedor não recolher as
multas previstas neste subitem, no prazo estabelecido, respeitando o prazo de 2 (dois) anos;
f) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666,
de 1993.
19.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
19.5. Os valores das multas devidas à Contratante serão recolhidos à conta do Tesouro Municipal, ou conta
específica.
20 – DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será feito em favor da contratada, mediante depósito bancário em sua conta corrente,
em até 30 (trinta) dias, contados após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
20.2. O pagamento será efetuado, obedecida à ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 5º da
Lei n.º 8.666/93.
20.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
20.3.1. comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
20.3.2. comprovação de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), em consonância ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;
20.3.3. atestado de conformidade da entrega do(s) material(is);
20.3.4. cumprimento das obrigações assumidas;
20.3.5. manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
20.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a referida
nota será devolvida à CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Finanças e o pagamento

ficará pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal.
20.5. O Município de PIRENÓPOLIS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo Fornecedor.
21 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
21.1. Qualquer tolerância por parte do Município e da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do
ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
21.2. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, ao Município,
seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão
em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser compelido a
responder por tais danos ou prejuízos.
21.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro
até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, pelo e-mail
licitacao@pirenopolis.go.gov.br As consultas, formuladas fora deste prazo serão consideradas como não
recebidas.
22 – DO FORO
22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Pirenópolis - GO.
PIRENÓPOLIS – GO, 24 de novembro de 2021.

FERNANDA CRISTINA TELES
Gestora do Fundo Municipal de Sáude de Pirenópolis

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade
n........................ e do CPF n..............................DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, _____ de ___________________de ________

________________________________
Representante Legal

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade
n........................ e do CPF n..............................DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital acima referido.

_______________, _____ de ___________________de ________

________________________________
Representante Legal

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade
n........................ e do CPF n..............................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art.
27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
_______________, _____ de ___________________de ________
________________________________
Representante Legal
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

Eu, ________________________________________, na qualidade de sócio proprietário da empresa
___________________________________ DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa
enquadra-se na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma
prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 147/2014 e não está incursa nos impedimentos tratados no
seu § 4º, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os arts. 42 a
45 da citada lei complementar.

Por ser a expressão da verdade firmo a presente.

_______________, _____ de ___________________de ________

_______________________________________
Representante Legal

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

Empresa................................. inscrito no CNPJ N..........., DECLARA, sob as penas da lei, a aceitação
das condições do presente edital e especialmente as fixadas pela Lei n° 8.666/93.

_______________, _____ de ___________________de ________

________________________________
Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI Nº 8.666/1993 INEXISTÊNCIA EM SEU
QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

A empresa (nome / razão social)___________, CNPJ nº ____________, com logradouro à (endereço
completo)______________, por intermédio de seu representante legal, Sr (a) ______________,
portador(a) do RG nº ________, expedida pelo ________, e do CPF nº _________com intuito de
contratar com o poder público o/a interessado(a) DECLARA, para fins do disposto no princípio
constitucional da moralidade, que não possui em seu quadro de pessoal, servidor público do
Município de PIRENÓPOLIS -GO, como sócio, dirigente e/ou proprietário.

................., ......... de ................... de .........

(nome e assinatura do responsável legal)

ANEXO II
MODELOS SUGERIDOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 3.8.6 do Edital nº----/-----, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1- A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL nº-------foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
2- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL nº-------, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL nº-------, quanto a participar
ou não da referida licitação;
4- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL nº------, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do objeto;
5- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de ---------- antes da abertura
oficial das propostas; e
6- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
___________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO III
MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº _____/_____
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
_________________,
E
A
EMPRESA
____________________, TENDO POR OBJETO
A AQUISIÇÃO ___________.

O MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no
CNPJ/MF sob o n. º __.___.___/____-__, com sede na ____, Centro, Pirenópolis, Goiás , CEP __.___-___,
representado pela Gestora Sra. ______, brasileira, agente político, portadora da Cédula de Identidade nº
___________, inscrita no CPF/MF sob o nº ______________, residente e domiciliado em doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ________________, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _________________, com sede situada na Rua
_______________________________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu sócio diretor, o Sr. __________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º
________________, residente e domiciliado na Rua _______________________, resolvem firmar o presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico Edital n° _____/_____, devidamente
publicada no placar da Prefeitura Municipal e demais veículos de comunicação, nos termos do da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei
complementar n° 123/2006, 147/2014, com suas alterações, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e demais dispositivos legais aplicáveis a presente licitação.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a ________________________conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
2.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2.3 - Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

01

UN

R$

R$

1

VALOR GLOBAL

R$

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art.
57, c/c Art. 65 ambos da Lei nº 8.666, de 1993.
4 - CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
4.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
5 - CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – Os recursos para o pagamento das despesas relativas à execução do objeto advêm de recursos
especificados na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO / DEPARTAMENTO

DOTAÇÃO

5.2 – As respectivas dotações poderão ser alteradas, modificadas e acrescidas, caso necessário.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento do preço pactuado será efetuado pelo Contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias
após emissão da documentação fiscal fornecida pela Contratada, que será certificado pela Administração
Municipal, de acordo com as requisições apresentadas.
6.2. O pagamento será feito em favor da contratada, mediante depósito bancário em sua conta corrente,
em até 30 (Trinta) dias, contados do mês subsequente ao fornecimento, e após o “atesto”, pelo servidor
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da
conformidade da Nota e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

6.3. O pagamento será efetuado, obedecida à ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 5º
da Lei n.º 8.666/93.
6.4. Nenhum pagamento será efetuado na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
6.4.1. Comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa;
6.4.2. comprovação de regularidade trabalhista por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), em consonância ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;
6.4.3. Atestado de conformidade com a prestação de serviço;
6.4.4. Cumprimento das obrigações assumidas;
6.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a referida
nota será devolvida à CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Finanças e o pagamento
ficará pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal.
6.6. A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ, devendo constar
as especificações do objeto bem como número do contrato.
6.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras;
6.7.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
6.8. A sustação do pagamento devido à Contratada se revelará cabível nas seguintes hipóteses:
6.8.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado;
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE
7.1 - O valor do contrato será fixo e irreajustável, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento, justificativa e comprovação documental, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover às negociações junto ao
Contratado, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
8 - CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO
8.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
8.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8.4 - Toda alteração ou prorrogação deverá ser precedida por termo aditivo atendendo ao interesse
público.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES
9.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
9.1.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações contidas na Lei nº
8.666/93 e demais legislações vigentes:
9.1.2 – GENÉRICAS: Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste instrumento, nas
especificações e nas leis aplicáveis a espécie, cabe exclusivamente a CONTRATADA:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
9.1.3 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
indicados pela Prefeitura, por meio de ordem de requisição, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
9.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.5 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
9.1.6 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.8 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
9.1.9 - Demais obrigações especificadas no Edital.
9.2 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
9.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução e entrega dos itens adquiridos, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

9.2.2 - Acompanhar a execução do contrato;
9.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
9.2.4 - Proceder o pagamento, na forma e prazo pactuados;
9.2.5 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento do Contrato;
9.2.6 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
9.2.7 – Demais Obrigações Contidas no Edital e Termo de Referência.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar no fornecimento do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, estará sujeita às penalidades
seguintes:
10.1.1 - Advertência por escrito;
10.1.2 - Multa, conforme previsto no Edital e demais cominações legais;
10.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

10.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS
11.1 - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou
condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia sobre o valor contratado, até o limite de 10% do prazo para a execução do contrato, o que dará ensejo
à sua rescisão.
11.2 - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Prefeitura, observando-se o seguinte:
11.2.1 - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a mesma será convocada para complementar o valor no
prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.
11.2.2 - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a
recolher a Prefeitura o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da
comunicação.
11.2.3 - A Contratada terá um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da notificação da multa,
para apresentar recurso a Prefeitura. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso
será submetido à Autoridade Superior, que poderá relevar ou não a multa.

11.2.4 - Em caso de relevação da multa, a Contratante se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação,
novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.
11.2.5 - Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.
11.2.6 - As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicada de forma
isolada ou cumulativa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - A rescisão contratual poderá ser:
12.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
12.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração.
12.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as
consequências previstas em lei.
12.3. Constituem motivos para rescisão o previsto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos
contratos.
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Qualquer tolerância por parte da Contratante, no que tange ao cumprimento das obrigações ora
assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação,
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.2 - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, ao
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou
da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pirenópolis, Estado de Goiás, para dirimir questões oriundas
deste Contrato não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de
igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Pirenópolis – Go, ___ de ___________ de ______.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome ________
-GestoraCONTRATANTE

Nome Empresa_____
Representante Legal _____
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1._____________________________________ CPF: __________________________________
2._____________________________________ CPF: __________________________________

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021
PROCESSO N. 2021005952

Apresentamos nossa proposta para: Aquisição de Teste Rápido COVID 19, IGG e IGM, Teste
COVID 19, SWAB Nasofaringe e Teste Rápido da Dengue para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pirenópolis, de acordo com as especificações,
contidos no Termo de Referência, e demais anexos a este Instrumento Convocatório.
1

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Nome da
empresa:
CNPJ:

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Endereço:
Telefones:
Representante Legal:
Carteira de identidade:
E-mail:
Nome do banco, agência e número da conta bancária:

Cargo:
CPF:

2 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO LICITADO:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

01

UN

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

R$

VALOR
TOTAL
R$

R$

1

VALOR GLOBAL

R$

3. VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
3.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
4.1. De acordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que
a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital,
bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o
fornecimento.

___________________, __ de _______________ de 2021.
________________________
RG:/CPF:/Função:
Obs.: A presente proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do
licitante.

