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1 - PREÂMBULO: 
Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 0118/2018-SESA, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, 
NA FORMA ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, que será regida pela Lei n.º 10.520, de 
17.07.2002, Decreto Estadual nº. 2.648 de 18/06/2007, Lei nº 10.191, de 14.12.2001, pelos Decretos nº. 5.450, de 31.05.2005, 
Decreto 5.504, de 05.08.2005, Decreto 3.182 de 02 de setembro de 2016. Portaria Interministerial nº 217 de 31.07.2006. Lei 

Complementar 123 de 16.12.2006, Lei Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro de 2018, subsidiariamente, pela Lei nº 
8.666, de 21.06.1993, e as cláusulas e condições constantes deste Edital e seus anexos.   
 
 
 
 
 

2 - DO OBJETO: 
2.1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para a aquisição de equipamentos hospitalares, para: 
HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA e HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA, que são parte integrante da REDE DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, com o objetivo de atender as demandas de tais Unidades de Saúde 
em construção, reforma e/ou ampliação. 
 
2.1.2.  O registro de preço para aquisição do objeto citado no Item 2.1.1 deste edital, visa atender ao dispositivo legal expresso 
no art. 3º inciso II do Decreto nº: 3.182/2016, estando adequado o seu quantitativo para a vigência de 12 meses. 
  
2.1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.licitacoes-e.com.br e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 
 
2.1.4. Os Itens com valor estimado de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) serão destinados à participação exclusiva das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 19 da Lei Complementar 

Estatual 108 de 08 de janeiro de 2018. 

 
2.1.5. Para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, em obediência ao art. 21 da Lei Complementar Estatual 108 de 08 de janeiro de 

2018. 

 

2.1.6. Haverá Cota Principal, atendendo ao disposto no art. 48, inciso III da Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações. 

 

 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório.  
 
3.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital.  
 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/05/2018, às 08hs e 00min (horário de Brasília). 

TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/06/2018, às 17h45min (horário de Brasília). 

DISPUTA DOS LOTES: 11/06/2018, às 09h00min (horário de Brasília). 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - COGEC/SESA 

Proc. nº. 304.136968/2015-SESA 
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3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação 
e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.4. Não poderão participar deste Pregão: 
3.4.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.4.2. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde; 
3.4.3. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
3.4.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
3.4.5. Empresa que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação. 
3.4.6. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
 
4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:  
 a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
 b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame; 
 c) Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, analisando 
sua aceitabilidade; 
 d) Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato; 
 e) Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
 f) Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor preço classificada; 
 g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
 h) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 i) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
5 - O CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES - E: 
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-e.com.br; 
 
5.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
 
5.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Estado da Saúde ou ao sítio www.licitacoes-e.com.br a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
5.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
5.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos; 
 
5.5.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br 
 
6 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DE SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 
6.1. Os equipamentos e os quantitativos estão constantes do anexo I deste edital. 
 

http://www.licitacoe-e.com.br/
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7 – DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores unitários e totais por item, com até duas 
casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição sucinta do equipamento, marca do produto e 
registro da ANVISA quando houver, para o item o qual deseja. 
 
7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação; 
 
7.3. As propostas terão validade de 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no 
preâmbulo deste Edital; 
 
7.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos; 
 
8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA: 
8.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário previstos para 
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, devendo à licitante, 
para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constante do edital; 
 
8.2. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará motivadamente aquelas que não 
apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;  
 
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
 
9 - A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
9.1. Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo 
deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br;  
            

9.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 

9.3. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
10 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
10.1. Atendendo a Lei Complementar 123/2006 art. 48, I e legislações correlatas, a presente licitação terá tratamento diferenciado 
para ME e EPP. 
 

10.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.2.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de disputa, após convocação do 
Pregoeiro e no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 
atendidas às exigências deste edital, ser contratado. 
 
10.2.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 
e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estas serão convocadas, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 
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10.2.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do 
direito previsto nos Art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
10.2.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue com os demais 
licitantes. 

 
11- DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
11.1. Aberta à etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço total do item, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 

11.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 
 

11.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
 

11.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 
a identificação da ofertante. 
 

11.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade 
da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 

11.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexeqüível. 
 

11.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 

11.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 
até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 
 

12 - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO: 
12.1. Se ocorrer desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
às licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados; 
 
12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa 
automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
13 - DA NEGOCIAÇÃO: 
13.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e não houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante 
que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o 
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 
 
14 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 
14.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a aquisição; 
 
14.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido; 
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14.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os 
quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
 
14.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SESA/AP ou, ainda, de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão; 
 
14.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro poderá 
solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra; 
 
14.6. Se a proposta não for aceitável ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda a este Edital; 
 
14.7. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) 
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
14.7.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados 
pelo Sistema, que se iniciará após a fase de lances e convocação pelo Pregoeiro, apresentar uma última oferta, 
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu 
favor o objeto deste Pregão; 
 
14.7.2. O sistema encaminhará mensagem, por meio do chat, convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que 
se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido; 
 
14.7.3. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, 
o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na Condição prevista no 
caput, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
14.7.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no caput desta condição, será aplicado o disposto na legislação em vigor; 
 
14.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor à 
proposta originalmente vencedora do certame; 

 
15 - DA AMOSTRA: 
 
15.1. O pregoeiro, após manifestação da equipe técnica de avaliação poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita 
quanto à compatibilidade de preço, amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá 
ser entregue à comissão instituída pelo Secretário de Estado da Saúde do Amapá, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18 horas, no prazo de 4 (quatro) dias úteis,  a contar da solicitação do 
pregoeiro, para avaliação técnica de compatibilidade; 
 
15.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se 
for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de 
validade, quantidade do produto, marca e número de referência, código do produto e modelo. 
 
15.2.1. Os equipamentos de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, 
suficientes para análise técnica do produto. 
 
15.3. Os equipamentos deverão ser entregues de forma corretamente acondicionada. 
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15.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos e 
submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação; 
 
15.5. Será rejeitada a amostra que: 
 
15.5.1. Apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta; 
 
15.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações no 
produto apresentado; 
 
15.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido; 
 
15.8. Após declarado o vencedor do certame, a licitante terá 30 (dias) dias para retirar a amostra no mesmo endereço onde foi 
entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas. 
 
16 - DA HABILITAÇÃO: 
16.1 Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os seguintes 
documentos: 
 
16.1.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa ou documento equivalente com foto; 

b) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) registro comercial, no caso de empresa individual;  

d) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

e) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), conforme Anexo III deste edital. 

 
16.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da atividade é pertinente e 
compatível com o objeto licitado; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pela Justiça do Trabalho; 

16.1.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de empresa ME ou EPP, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa, conforme §1, Art. 43 da LC 123/2006, alterada pela LC 147/2014. 

 
 
 
16.1.4. Relativa à Qualificação Técnica: 
 
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO IV, 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. Tal atestado devera ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e 
datado; 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, fornecida pela 
empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo II. 

e) Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o Alvará Estadual ou Municipal do 
domicilio da empresa; 

f) Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro 
do prazo de validade, quando houver. 

g) No caso de dispensa será exigida cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária. Não serão aceitos número de protocolo de processo de solicitação de Registro/Isenção de Registro ou 
documento provisório para o mesmo fim; 

16.1.5 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, mencionando 
expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram transcritos e o número do registro do livro na Junta 
Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
a) publicados em Diário Oficial ou; 
b) publicados em jornal de grande circulação ou; 
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos 
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para confronto pela Comissão de Licitação 
e Cadastro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em 
questão; 
b.1.1.) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de 
Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; 
 
16.1.5.1. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
 
16.1.5.2. Índice de Liquidez Geral 
 
Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 
16.1.5.3. – Índice de Solvência Geral 
 
Solvência Geral = ≥ 1,0 
 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
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16.1.5.4. Índice de Liquidez Corrente 
 
Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 
 
 
16.1.5.5.Índice de Grau de Endividamento 
 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 
 
16.1.5.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. Caso o memorial 
não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
 
16.1.5.7. As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 16.1.5.2 a 16.1.5.4 e para o subitem 16.1.5.5 que 
apresentarem o índice > 1, deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações 
contratuais, patrimônio líquido igual ou superiora10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à data 
de apresentação da proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 
 
16.2. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 16 deste Edital, enviada por e-mail, 
mediante consulta, nos sítios oficiais, na base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo a 
verificação meio legal de prova, para fins de habilitação; 
 
16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro inabilitará a licitante. 
 
16.4. Também será inabilitado o licitante: 
 
16.4.1. Que não atender às condições deste Edital; 
 
16.4.2. Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e 
ensejador de inabilitação; 
 
16.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova; 
 
16.6. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, à licitante será declarada vencedora. 
 
17. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO:  
17.1. O pregoeiro solicitará da licitante vencedora o envio da proposta ajustada ao lance final e habilitação, a ser remetida para o 
endereço eletrônico cplsesa@gmail.com, no prazo de 03h00min (três horas), contado da solicitação do pregoeiro, que se 
procederá via Sistema licitações-e. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado indicando procedência, fabricante, 
prazo de garantia e Nº de Registro no Ministério da Saúde, observado as especificações do ANEXO I deste Edital; 
 
17.2. O pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final, dos 
documentos e dos anexos exigidos no item 16 do edital, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório; 
 
17.2.1. Os documentos deverão ser entregues em original ou cópia autenticada em cartório no prazo de 03 (três) dias úteis a 
contar da solicitação do pregoeiro, endereçados a sala da CPL/SESA, cito a Av. FAB, Centro nº 69, CEP 68900-073, Macapá–
AP aos cuidados do Pregoeiro responsável, conforme abaixo: 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ - CPL/SESA  
AVENIDA: FAB Nº 69 - CENTRO MACAPÁ – AMAPÁ, CEP: 68900-908 
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - SESA  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

mailto:cplsesa2@bol.com.br
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  
A/C SR. ALYSSON SOUZA  
 
17.2.2. Na proposta deverá esta expressa, os valores unitários e totais por item, com até duas casas decimais após a vírgula, 
em moeda brasileira corrente, com a descrição do medicamento ofertado para o item o qual deseja enviar proposta, prazo de 
validade e número de Registro Ministério da Saúde do produto cotado, observadas as especificações do anexo I deste edital. 
 
17.2.3. A empresa que não atender o item 17.2.2 será inabilitada.  
 
17.2.4. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e obrigatoriamente, com o número 
do CNPJ e o respectivo endereço; 
 
17.2.5. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for à 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. 
 
17.2.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos; 
 
17.2.7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 
 
17.8. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a inabilitação da licitante, 
salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa; 
 
18. DO RECURSO 

 
18.1. Após a situação do item ser alterada para “Declarado vencedor”, o Pregoeiro abrirá prazo de 03h00min (três horas), 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema “Intenção de Recurso”, 
manifestar sua intenção de recorrer. 
 
18.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 
 
18.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, 
no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, 
implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
 
18.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

19 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

19.1 Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de 
preço, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorram motivos justificado aceito pela administração;   
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19.2 É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.3 A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre a 
Secretária de Estado da Saúde e a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, será formalizada de acordo com o anexo VI e não 
será superior a 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação incluindo suas prorrogações;  

19.4 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar Ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a 
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

19.5 A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de classificação, a(s) licitante(s) 
vencedora(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será (ão) convocada(s) para retirar a 
nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações 
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata  

19.6 O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I deste edital, 
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

19.7 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a 
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

19.8 A Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá não está obrigado, durante o prazo de validade do registro de 
preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a 
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

19.9 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, depois de realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 
maior que o registrado ou, após negociação, concordar o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o 
menor que o obtido em referida licitação; 

19.10 Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, 
aceita pelo Secretário, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no item 27 deste Edital e 
art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitado a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, 
celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 

19.11. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado, 
independente da quantidade de órgãos participantes que promoverem a adesão. 

19.12. Não está expressamente vedada à adesão a ata de registro de preço deste certame, desde que atenda ao 
disposto no art. 22, § 3º e 4º decreto nº 7.892/2013. 

19.13. A adjudicação será realizada em conformidade com o item 30.1 do edital. 

20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE: 
20.1. Cabem, ao Pregoeiro, as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005: 
20.1.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se não houver interposição de recurso; 
20.2. Ao Secretário de Estado da Saúde cabe: 
20.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, quando houver interposição de recurso; 
20.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 
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20.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado;  
 
20.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
 
20.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 
constar originariamente da proposta ou da documentação.  
 
20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
21. DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 
21.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante 
vencedora; 
 
21.2 - Proporcionar todas as condições para que o FORNECEDOR possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições deste processo de venda; 
 
21.3. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto. 
 
21.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/equipamentos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor; 
 
21.5 - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
21.6 - Designar um servidor para verificação e o acompanhamento da entrega dos materiais/equipamento no almoxarifado da 
SESA/GEA. 
 
22. DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA 
22.1. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das seguintes obrigações: 
 
22.2. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e por 
outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
 
22.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do Almoxarifado da 
Secretaria de Estado da Saúde /SESA; 
 
22.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do SESA, ou ainda a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Secretaria de Estado da Saúde; 
 
22.5. Efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração da 
Secretaria de Estado da Saúde; 
 
22.6. Comunicar à Administração da Secretaria de Estado da Saúde qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 
 
22.7. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de entrega dos equipamentos exigidas neste 
Pregão. 
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22.8. À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por: 
 
22.8.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-
se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria de 
Estado da Saúde; 
 
22.8.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido em 
dependência da Secretaria de Estado da Saúde; 
 
22.8.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente 
ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
22.8.4. Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação resultante deste Pregão. 
 
22.8.5. São expressamente vedadas à licitante vencedora: 
 
22.8.5.1 a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE para execução 
do contrato decorrente deste Pregão; 
 
22.8.5.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE; 
 
22.8.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão. 
 
22.9. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, comerciais e fiscais não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, nem poderá onerar o objeto 
desta contratação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
 
23 - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO 
23.1. A licitante vencedora deverá entregar os equipamentos, em dia de expediente, no horário de 8h30min as 12h00min e da 
14h00min às 18h00min, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
 
23.2. Os materiais deverão ser entregues ao responsável pelo recebimento, devidamente instituído para isso pela SESA, no 
Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito à Avenida Raimundo Álvares da Costa s/nº- atrás do prédio do CREAP, 
ao lado do CIODS, bairro Centro Macapá-AP, fone: (96) 3212-6108; 
 
23.3. A entrega do(s) equipamentos(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 
 
23.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
 
23.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do(s) equipamento(s), para posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações do objeto licitado; 
 
23.4.2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade dos equipamentos e conseqüente aceitação. 
 
23.5. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) equipamento (s) que não atender (em) as especificações do objeto 
contratado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação. 
 
23.6. O(s) representante(s) da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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24- DO PAGAMENTO 
24.1. A licitante vencedora deverá apresentar a Unidade de Suprimentos (Almoxarifado/SESA), nota fiscal/fatura 
discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação da despesa pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no prazo de 10 (dez) 
dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias mediante 
ordem bancária a ser creditada em conta corrente, conforme disponibilidade numerária. 
 
24.1.1. Ocorrendo a antecipação do prazo de pagamento anteriormente citado, será exigido pela Contratante, descontos 
financeiros decorrentes dessa antecipação. 
 
24.2. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 
 
24.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na ausência superveniente de requisitos de habilitação conforme 
Item 16:  
 
24.3.1. Comprovação de regularidade junto a Receita Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;  
 
24.3.2. Certidão Negativa emitida pela Procuradoria Fiscal – PGE/AP em cumprimento ao art. 7º inciso I alínea “c” do 
Decreto nº: 1.278 de 17 de fevereiro de 2011; 
 
24.4. Atestação de conformidade da entrega do(s) equipamentos(s); 
 
24.5.. Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 
 
24.6. É imprescindível a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital, por parte da licitante 
vencedora, durante a vigência do contrato oriunda deste pregão. 

25 - DA GARANTIA  
 
25.1. O período de garantia será de no mínimo de 12 (doze) meses, para todos os materiais/equipamentos e seus componentes, 
contados a partir do recebimento do último equipamento. 

 
26. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 
26.1. No interesse da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser alterado 
conforme disposto no art. 65 da Lei nº. 8.666/1993 em especial no que se refere ao inciso II, alinha d. §1º e §2º. 
 
26.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar na mesma condição licitada, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias. 
 
26.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes 
de acordo entre as partes. 
 
27. DAS PENALIDADES: 
27.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária 
que: 
 
27.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
27.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
27.1.3. Apresentar documentação falsa; 
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27.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
27.1.5. Não mantiver a proposta; 
27.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
27.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
27.1.8. Fizer declaração falsa;  
27.1.9. Cometer fraude fiscal. 
 
27.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer em uma 
das hipóteses da condição anterior. 
 
27.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
 
27.3.1. Multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, limitada a incidência 
a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
b) 5% (cinco  por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na 
alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
27.3.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Governo do estado do 
Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
27.3.4. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
27.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para 
licitar e contratar com a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; descontando-
a do pagamento a ser efetuado. 
 
28 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
28.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá 
impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
cplsesa@gmail.com. 
 
28.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxilio da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, para decidir 
sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
28.3. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
28.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cplsesa@gmail.com. 
 
28.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos 
interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

mailto:cplsesa2@bol.com.br
mailto:cplsesa2@bol.com.br
http://www.licitacoe-e.com.br/
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29 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

29.1. A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária elaborada pela 

Unidade Orçamentaria desta Secretaria de Saúde e encartada ao processo na folha 243. Tal como descrito abaixo: 

AÇÃO FONTE ELEMENTO DE DESPESA VALOR R$ RECURSO 

1056.26 216 44.90.52 R$ 1.184.248,37 Fundo Nacional de Saúde nº: 23086.176000/1130-12 

TOTAL R$ 1.184.248,37  

 

 

30. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
30.1. O objeto deste Pregão será adjudicado através do menor preço por item à licitante vencedora, depois de decididos os 
recursos, quando houver, sujeito à homologação do Secretário de Estado de Saúde. 
 
31. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
31.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão considerados como 
aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 
31.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito 
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
31.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da Administração da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
 
32. DOS ANEXOS 
32.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I  - Termo de Referência; 
ANEXO II      - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO III  - Modelo de Declaração Inexistência de Fato Superveniente 
ANEXO IV  - Modelo de Declaração; 
ANEXO V - Atestado de Capacidade Técnica; 
ANEXO VI - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 
ANEXO VII  - Modelo de Proposta; 
ANEXO VIII  - Minuta do Contrato. 
 

32. DO FORO 
32.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.           
                                                                                                  

 
Macapá-AP, 18 de abril de 2018. 

 
 

______________________________________________________ 
ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 

Portaria 0118/2018-SESA  
Pregoeiro CPL/SESA 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO: 

1.1 O presente Termo de Referência, elaborado em acordo com as disposições contidas na Lei 

Federal nº. 8.666/93 visa estabelecer os requisitos básicos norteadores para aquisição de 

EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE para o Hospital Estadual de Santana – HES 

e Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML, mais especificamente para atender a demanda dos 

serviços de obstetrícia e neonatologia destas unidades, que são parte integrantes da estrutura 

da Rede Estadual de Saúde do Estado do Amapá – AP, conforme proposta nº 

23086.176000/1130-12 do Fundo Nacional de Saúde, proveniente de recurso de programação 

da Rede Cegonha, no valor de R$ 1.393.255,00, conforme as especificações técnicas e 

detalhamentos contidos no anexo deste Termo de Referência. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

2.1 A aquisição de equipamentos hospitalares, tem como principal objetivo atender às 

necessidades das Unidades de Saúde mencionadas no item 1 deste Termo de Referência. 

 

2.2 A aquisição dos itens elencados e descritos neste Termo de Referência é pressuposto para 

o funcionamento adequado das Unidades de Saúde e para propiciar melhor atendimento para 

um maior número de pessoas que utilizam o Sistema Estadual de Saúde. 

 

2.3 O Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), é a referência estadual no atendimento em 

obstetrícia e neonatologia. Em 2012, realizou 5225 partos, sendo 4272 partos normais e 953 

partos cesarianos. Em 2012 realizou 171 internações na UTIN, 623 internações na UCINCO e 

68 internações na UCINCA, tendo um percentual de prematuridade de 54,38%. Assim, a 

aquisição dos materiais permanentes solicitados vai possibilitar substituir os equipamentos 

desgastados pelo tempo, bem como atender a legislação vigente, garantindo os requisitos 

necessários para concluir a habilitação dos leitos existentes na UTIN (tipo II), UCINCO e 

Aprovo e autorizo o Termo de Referência, 
na forma da Lei 10.520/02 e suas alterações. 
 
 
 
 
 

Gastão Valente Calandrini de Azevedo 
Secretário de Estado da Saúde  

Decreto nº. 18/2017 
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UCINCA, incrementando a assistência neonatal no estado do Amapá, contribuindo para 

melhoria dos indicadores epidemiológicos do estado, ampliação do acesso, melhoria da 

qualidade da assistência ofertada. 

 

2.4 O Hospital Estadual de Santana (HES), é um estabelecimento de assistência integrante da 

Secretaria de Estado da Saúde, oferecendo atendimento nas especialidades de clínica médica, 

clínica cirúrgica, pediátrica e obstétrica. Em 2012 realizou 2359 partos, sendo 1808 partos 

normais e 551 partos cesarianos, da população residente no município de Santana e dos 

municípios adjacentes, como o município de Mazagão e das ilhas do Pará (Afuá, breves e 

chaves). Assim, o serviço de atenção a saúde da mulher e da criança é práxis diária deste 

estabelecimento de saúde, tornando-se obrigatório o aparelhamento de sua estrutura física 

para atender sua demanda em neonatologia, bem como substituir os equipamentos que já 

estão há mais de 5 anos em uso e adequar as quantidades aos parâmetros exigidos na portaria 

930. Em 2012 foram realizadas 78 internações na UTIN e 234 internações na UCINCO. O 

governo estadual está ampliando o hospital, com a construção de um novo bloco obstétrico e 

unidade neonatal. A partir de então, surge a necessidade de habilitar estes leitos junto ao cnes, 

motivo maior do cadastro da proposta de equipamentos permanentes, a fim de atender o 

disposto na portaria 930/2012 do Ministério da Saúde, de modo a contemplar os equipamentos 

médicos hospitalares necessários para que os leitos atendam os requisitos mínimos de 

funcionamento, condição impar para seu credenciamento. Além disso, com a estruturação da 

unidade neonatal do HES, se amplia os leitos de UTIN, UCINCO e UCINCA do estado, 

diminuindo a demanda reprimida no Hospital da Mulher Mãe Luzia para este serviço, 

melhorando os indicadores epidemiológicos de mortalidade infantil, em especial no componente 

neonatal, seguindo as prerrogativas da rede cegonha, melhorando o acesso e a qualidade da 

assistência ofertada. 

 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
CONTEMPLADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 

 

3.1 Os objetos deste termo de referência, estão descritos detalhadamente em características e 
quantitativo, no ANEXO I. 

 

3.2 Os equipamentos ficarão no Hospital Estadual de Santana – HES e Hospital da Mulher Mãe 

Luzia - HMML. 

 

4 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) 

4.1 A(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame firmará(ão) os instrumentos 

legais, na forma estabelecida pelo Edital, por esse Termo de Referência e pela legislação 

aplicável. 

4.2 A(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame, igualmente compromete(m)-

se a: 

Assinar os instrumentos legais (Ata de Registros de Preços e Contrato), dentro do prazo de 

convocação; 
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a) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência 

dos instrumentos legais a serem firmados entre as partes, informando à SESA a 

ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

b) A Contratada, durante a vigência da garantia dos equipamentos, além de fornecer 

manual do usuário em língua portuguesa, se compromete a dar suporte e/ou 

orientações acerca dos equipamentos, sempre que a contratante julgar necessário. 

c) A CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela SESA, representá-

la na execução do Contrato, desde a entrega dos equipamentos, instalação, até na 

execução do serviço de treinamento e manutenção dos equipamentos. 

d) Efetuar a instalação do(s) item(s) que tenha sido vencedora, calibração, manutenção 

preventivo-corretiva e substituição de peças, acessórios/componentes (em casos de 

avaria do equipamento) dos equipamentos a serem instalados nas unidades de saúde 

enquanto no período de garantia acordada, sem qualquer custo adicional, por 

representante habilitado, bem como realizar treinamento nas instalações da SESA 

para sua operacionalização e manuseio, com carga horária mínima de 18 (dezoito) 

horas ou 2 (dois) dias úteis, por item; 

e) Atender às demais condições descritas neste Termo de Referência; 

f)     Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a SESA; 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega do(s) item(s) constante(s) neste 

Termo de Referência do(s) qual (is) a licitante tenha sido vencedora, respondendo civil 

e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 

seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, 

direta ou indiretamente, causar ou provocar à SESA e a terceiros; 

h) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, todo e qualquer item descrito nesse 

Termo de Referência, de que tenha sido vencedora, que chegar (em) com vício ou 

defeito ou que vier(em) a apresentar durante seu uso normal vício ou defeito, o qual 

ocorrerá as suas expensas; 

i)     Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração (SESA) ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no 

Almoxarifado/SESA, incluindo as entregas feitas por transportadoras, e a instalação e 

treinamento para operação do(s) item(s) de que tenha sido vencedora (quando for o 

caso); 

j)     Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a 

realização desta aquisição; 

k)     Cumprir, às suas próprias expensas, todas as obrigações legais, contidas no Edital 

e nos instrumentos legais a serem firmados entre as partes; 

l)     Retirar na SESA a Nota de Empenho no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 

contados da data de sua convocação, sob pena de decair o direito ao fornecimento, 

sem prejuízo das previsões contidas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e da 
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aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 

m) Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações assumidas no certame; 

n) Honrar o período da garantia estipulado, sob pena de suspensão de pagamento(s), 

aplicação das penalidades previstas em Edital e ressarcimento integral da SESA pelos 

prejuízos causados; 

4.3 A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, no momento da entrega do material, o Termo de 

Garantia Integral emitido pelo fabricante de no mínimo 12 (doze) meses, contados do 

recebimento definitivo do(s) item(s). 

 

5 – DA GARANTIA DOS PRODUTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA 

5.1 A garantia dos materiais será de 12 (doze) meses, no mínimo, cujo prazo será contado a 

partir da data do recebimento definitivo; 

5.2 Todos os obejtos entregues devem ser novos e de primeiro uso, sem qualquer processo de 

reforma ou recondicionados; 

5.3 Todos os produtos nacionais ou importados deverá ser ofertados, apresentados ou 

entregues contendo rótulos, manual, com todas as informações sobre os mesmos em Língua 

Portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor; 

5.4 A garantia dos equipamentos será confirmada por documento hábil do fabricante de cada 

produto (Termo de Garantia) que deverá acompanhar a Nota Fiscal, sem qualquer ônus 

adicional para a SESA; 

5.5 O serviço de assistência técnica dentro do prazo de garantia deverá ser prestado mediantes 

orientação e suporte técnico no local em que o material estiver, de acordo com os manuais e 

norma técnicas específicas, a fim de mantes os equipamentos em perfeitas condições de uso, 

sem qualquer ônus adicional para a SESA; 

5.6 Entende-se por Assistência Técnica aquela destinada a remover os defeitos apresentados 

pelos equipamentos, compreendendo a subsitituição de peças, ajustes, acessórios, reparos e 

correções necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

5.7 Entende-se por Suporte Técnico aquele efetuado no local para solução de problemas de 

utilização dos equipamentos. Os chamados relativos a suporte técnico serão feitos pela 

unidade; 

5.8 Caso seja necessário enviar os equipamentos para um Centro de assistência técnica fora 

do Estado, à licitante vencedora deverá arcar com os custos de transporte, além daqueles 

relacionados com a manutenção dos materiais, assim como deverá comunicar a unidade de 

saúde, informando data prevista de devolução; 

5.9 No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou 

de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE; 

5.10 Para os equipamentos entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, 

os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as 

demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica. 

 

6 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA SESA: 

6.1 São obrigações da SESA: 
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a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela(s) licitante(s) 

vencedora(s), nos termos do Edital, de sua proposta e instrumentos legais firmados 

entre as partes; 

b) Pagar à(s) licitante(s) vencedora(s) o valor resultante na forma estabelecida no Edital e 

instrumentos legais firmados entre as partes; 

c) Notificar a(s) licitante(s) vencedora(s), por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

d) Permitir aos funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) acesso ao local da execução do 

serviço, observadas as normas de segurança; 

e) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da(s) licitante(s) vencedora(s); 

f) Comunicar imediatamente à(s) licitante(s) vencedora(s) qualquer irregularidade ocorrida; 

g) Exigir da(s) licitante(s) vencedora(s), a qualquer tempo, documentação que comprove o 

correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, 

fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição objeto deste Termo de Referência. 

 

7 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercidos por um representante da 

Administração, especialmente designado na forma dos art.67 e 73 da Lei nº 8.666/93; 

7.2 A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidores, na condição de 

representantes da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, os quais deverá atestar os 

documentos das despesas, quando comprovado o fiel e correto fornecimento dos equipamentos 

solicitados, para fins de pagamento; 

7.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA; 

7.4 A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE poderá rejeitar no todo ou em parte os materiais 

fornecidos caso estejam em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, no 

respectivo edital; 

7.5 O(s) fiscal(is) também é responsável pelo Ateste final e recebimento definitivo; 

7.6 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 

objeto contratado, a Secretaria de Estado da Saúde se reserva o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus 

Anexos, Contrato e Proposta da empresa, registrando todas as ocorrências relacionadas; 

b) Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Fatura; 

c) Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a 

necessidade de manutenção nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 
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8 – DO PAGAMENTO: 

8.1 O pagamento à(s) licitante(s) vencedora(s), devidamente contratada(s), será efetuado, até 

30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do(s) item(s), mediante apresentação de Nota 

Fiscal/fatura discriminativa em duas vias correspondente ao adimplemento de cada item.  

8.2 O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isto a(s) licitante(s) 

vencedora(s) identificar(em) na Nota Fiscal/ fatura o nome da Empresa, Banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. 

8.3 O pagamento só será efetuado, mediante apresentação, junto com a Nota Fiscal/fatura 

discriminativa, de cópia (que ficará retida), dos comprovantes de recolhimentos dos impostos e 

contribuições do mês anterior.  

 

9 – CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA  

9.1 A despesa para aquisição do objeto deste Termo de Referência ocorrerá à conta de 

recursos proveniente de programação da Rede Cegonha, ultrapassando haverá contrapartida 

do estado. 

 

10 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

10.1 Os prazos para entrega de todos os itens serão de 30 (trinta) dias úteis que serão 

contados a partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedido pelo 

Departamento de Apoio Administrativo - DAA o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data de convocação da empresa; 

10.2 Os materiais deverão ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente 

instituído para recebimento dos itens constantes nos anexos deste Termo, no almoxarifado da 

Secretaria de Estado da Saúde, sito à Avenida Raimundo Alvares da Costa – atrás do prédio do 

CREAP, ao lado do CIODS, bairro Centro, Macapá-AP, fone: (96) 3212-6108 em dias úteis, no 

horário de 8h30min às 12h00min e da 14h00min às 18h00min; 

10.3 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte; 

10.4 Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os dados 

constantes da nota fiscal/ fatura, número do pregão e o endereço de entrega; 

10.5 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá 

comunicar por escrito ao Contratante e solicitar novo prazo discriminando a data da provável 

entrega, podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não seja aceita incorrerá a Contratada 

às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

10.6 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados 

no tópico 9.2 deste Termo de Referência. 

10.7 Do recebimento provisório: 
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10.7.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado no Tópico 6.2, sem ônus de 

transporte/deslocamento para a SESA e acompanhados das respectivas Notas Fiscais; 

10.7.2 Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA, a SESA/AP, através de seu 

responsável (servidor e/ou comissão técnica designada pela SESA/AP, juntamente com 

técnicos da(s) unidade(s)de saúde) submeterá os mesmos a verificação quanto às 

especificações constantes deste Anexo e Proposta. As verificações serão realizadas a critério 

desta Secretaria no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva entrega; 

10.7.3 Os materiais deverão ser entregues conforme descrito acima devidamente protegidos e 

embalados contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o órgão, bem como 

deverão ser entregues acompanhados de documentação técnica completa necessária para 

instalação, configuração e utilização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da 

disponibilização de drivers dos dispositivos, caso houver; 

10.7.4 No caso de constatada divergência entre os materiais entregues e os especificados na 

proposta e Anexo deste termo, a adjudicatária deverá substituir os mesmos em, no máximo, 10 

(dez) dias, contados a partir da comunicação da recusa; 

10.7.5 A forma de recebimento dos produtos e será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e 

alterações; 

10.8 Do recebimento definitivo: 

10.8.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e quantidade do material pelo servidor ou comissão encarregada da fiscalização do 

contrato, completar-se-á após o ateste que será aposto no verso da Nota Fiscal; 

10.8.2 Nos casos de equipamentos mais complexos que seja necessária instalação e 

capacitação/treinamento (no prazo máximo de 20 dias), está será feita por representante apto 

da contratada, consistindo no recebimento definitivo, que completar-se-á após o ateste que será 

aposto no verso da Nota Fiscal; 

10.8.3 Serão devolvidos os produtos que não atenderem as especificações exigidas neste 

Termo de Referência; 

10.9 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do produto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual; 

10.10 A Contratante se reserva do direito de solicitar Teste dos produtos por profissional 

capacitado. 

 

11 – DAS PENALIDADES 

11.1 Com fundamento no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n.º 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do Governo do 

Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 

das cominações legais e multa a licitante vencedora que: 

a) Não assinar Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta;  
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b) Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) Não mantiver a proposta válida apresentada; 

f) Falhar ou fraudar a execução do objeto da licitação; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa;  

i) Cometer fraude fiscal. 

11.2 A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor relativo ao(s) item(s) de 

que tenha sido vencedora, quando incorrer em uma das hipóteses do item 8.1 deste Termo de 

Referência. 

11.3 Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante vencedora 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração (SESA), 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

11.3.1 Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado, caso o(s) item(s) 

seja(m) entregue(s) com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

b) 0,5% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração (SESA), 

no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 
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ANEXO I DO TR 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 
HES 

QTD 
HMML 

TOTAL 

1.  

APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS: equipamento 
deve realizar exames de TE OEA + DP OEA. Aparelho portátil, 
leve e de fácil manuseio e operação. Deve possuir memória ara 
no mínimo 50 exames, impressão automática ao conectar à base, 
impressora térmica acoplada, nível de ruído para operação < 50 
db spl. Características técnicas: deve operar na faixa de 
frequência TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 Hz; para 
faixa de frequência DPOEA: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 
Hz, Estímulo tom puro e cliques, intensidade máxima   40 a 70 db 
spl (dp); intensidade de estímulos de 83 db spl (TEOAE), tipos de 
cabos de sonda i padrão: 30 cm. Deve possuir conexão com PC 
(rs i 232). Acessórios: cabo de extensão 1:1m (padrão), caixa 
com 146 olivas diferentes: tamanhos: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 mm; bobina de papel térmico.Alimentação: bateria tipo 4 x AA, 
alcalina e recarregável. Dimensões aproximadas: 26 x 6,7 cm e 
peso de 845 G (variação de + ou - 10% para peso e dimensões). 
O aparelho deve possuir registro no ministério da saúde e manual 
de operação em português. 

01 01 02 

2.  

APARELHO DE FOTOTERAPIA COMPACTO: Fonte de 
irradiação no espectro azul focado em 460 nm, sem necessidade 
de filtros ópticos; Dimensões do foco luminoso: 40x25cm; 
Intensidade média no centro do foco de luz a 30cm de distância: 
35-40 microW/cm2.nm; Fonte emissora com estimativa mínima 
de vida útil de 10.000 horas, alojada em caixa de plástico com 
dimensões de 12 x 25 x 10cm (+/- 5%). Ajuste da irradiância 
proporcional emitida de 0 a 100%, com intervalos de 10%; 
Indicação dos tempos de tratamento e de uso da fonte irradiante; 
Relógio calendário; Sistema de proteção contra alta temperatura 
no módulo fonte com desligamento automático; Haste de altura 
ajustável. Base com três rodízios, sendo dois com freio. Permite 
movimentos de rotação em torno do eixo, inclinação e ajuste de 
altura. Baixa potência elétrica (máximo 50W) para economia de 
energia; Baixa emissão de calor para limitar a perda insensível de 
líquido pelo paciente, com elevação da temperatura no corpo do 
paciente < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; Permite 
acoplamento de sonda de radiômetro para monitorização das 
irradiações medidas, manual ou automaticamente, para medida 
no próprio aparelho de fototerapia; Alimentação elétrica: 127V ou 
220V (60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo 
com as normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica) e NBR IEC 
60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de 
atendimento à NBR IEC 60601-2-50(segurança em aparelhos de 
fototerapia); Registro na ANVISA. Certificado de BPF/ANVISA do 
fabricante. 

01 08 09 

3.  APARELHO DE FOTOTERAPIA REFLETIVA E REFLEXIVA DE - 01 01 
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ALTA INTENSIDADE: para tratamento da hiperbilirrubinemia 
neonatal, submetendo o paciente a uma exposição à radiação 
concentrada no espectro azul, da luz visivel, tanto por baixo como 
por cima do leito. Aparelho de Fototerapia refletfva de alta 
intensidade, superior 40 microwatts/cm2. nm no centro do 
colchão, composto de um conjunto de fontes de luz de baixo 
consumo de energia e alta durabilidade, disposto na base de um 
berço de acrílico; colchão translúcido para permitir a passagem 
de luz para o paciente e lâmina arqueada de acrílico, com 
superfície interna refletora, que se sobrepõe ao berço, jogando a 
luz de volta para o paciente e aumentando a irradiação. O 
sistema ainda 44 possui compartimento para guarda de material. 
O aparelho é desmontável e de fácil limpeza. Chave liga/desliga, 
fusível de proteção e dispositivo de segurança para temperatura. 
Acompanha radiômetro para monitoração da medida de 
irradiância. Horímetro para controle do tempo parcial de 
tratamento e do tempo de utilização total da fonte emissora de 
luz. O calor gerado pelo conjunto emissores de luz é dissipado 
por um sistema de ar forçado. Carro com rodízios de 4cm com 
freio; Alimentação elétrica: 127V ou 220V (60 Hz), conforme local 
de instalação; Certificado de acordo com as normas NBR 
IEC60601- 1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601 -2-
50(segurança em aparelhos de fototerapia) e NBR IEC 60601-1-2 
(compatibilidade eletromagnética). Registro na ANVISA. 
Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. 

4.  
AR CONDIONADO: somente frio, Split, capacidade mínima de 
60.000 btus. 

01 01 02 

5.  ARMÁRIO: dimensões 1,80 X 0,75 M, confeccionado em aço. 02 04 06 

6.  
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: no mínimo 
de 4 à 6 litros, possuir suporte com rodízios, pedal de 
acionamento, válvula de segurança e frasco de vidro. 

01 01 02 

7.  

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, digital, alimentada 
por fonte automática “full range”, gabinete em plástico ABS, 
concha anatômica em polipropileno com régua antropométrica, 
display LCD, pés antiderrapantes e reguláveis, com capacidade 
máxima de 25 a 30 kg. 

01 01 02 

8.  
BALDE A PEDAL/LIXEIRA: em aço inoxidável, no mínimo 15 
litros. 

04 16 20 

9.  
BANQUETA: em aço inoxidável, com assento fixo, regulagem de 
altura e rodízios. 

- 04 04 

10.  

BERÇO AQUECIDO: Calor irradiante. Calha protetora do 
elemento de quartzo e aletas direcionadoras do calor; Permite 
deslocamento de 180° do módulo superior para acesso do 
aparelho de raios-X, com desligamento automático do 
aquecimento; Estrutura robusta, apoiada sobre rodízios giratórios 
de 5 polegadas e com para-choques; Rodízios de 5cm de 
diâmetro; Acionamento elétrico ou hidráulico com movimentos 
automáticos suaves e contínuos de ajuste de altura e de 
inclinação do leito em Trendelenburg e Próclive. Leito do paciente 

02 02 04 
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tipo mesa, radiotransparente; bandeja para cassete radiográfico 
tipo By-Pass; Lâminas de acrílico rebatíveis por ação rápida e 
com altura de 18cm ou maior para proteção contra queda do 
paciente; Monitor de controles microprocessados, com modos de 
operação servocontrolado (comandado por sensor de pele)e 
manual, com comutação automática de um modo para outro 
comandada pela operação do sensor de pelee modo de operação 
em pré-aquecimento para economia de energia; Sistema de auto-
teste automático das funções e alarmes audiovisuais para: falta 
de energia; falha na resistência de aquecimento, falta de sensor 
ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e 
hipertermia, no modo servo-controlado; alta temperatura, no 
modo manual, quando o elemento aquecedor permanecer na 
máxima potência por 15 min. consecutivos, com o aquecimento 
automaticamente interrompido; advertência, no modo manual, a 
cada 10 min., para rotina da temperatura do R.N.; Displays 
independentes com LEDs de alta resolução que permitem a 
visualização das indicações mesmo em ambientes com alta ou 
baixa luminosidade. Permite indicações simultâneas de 
temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura 
auxiliar, do nível de potência de aquecimento em uso, do peso do 
paciente e do tempo. Relógio integrado com modos APGAR e 
cronômetro para ajustar tempo de terapias, com comandos de 
seleção, ajuste e parada/início; Indicação da potência 
proporcional de aquecimento em uso em qualquer modo de 
operação. Acompanha: 03 sensores de temperatura da pele, 
prateleira sob o leito para guarda de material com dimensões 
mínimas úteis de 45 x 60cm; Suporte de Soro; Suporte flexível 
para auxílio na intubação; Alimentação elétrica: 127V ou 220V 
(60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo com 
as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica), NBRIEC 
60601-2-21 (segurança em berços aquecidos) e NBR IEC 60601-
1-2  (compatibilidade eletromagnética).  Registro  na ANVISA. 
Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. 

11.  

BILIRRUBINÔMETRO PORTÁTIL: Aplicação: Analisador 

transcutâneo não invasivo de bilirrubina, sem a necessidade de 

amostra de sangue. Características adicionais: Que disponha de 
calibração automática, indicador de estado da bateria, data, hora 

e alarme parda ligado/desligado; tempo de desligamento 

automático, lâmpada com vida útil para 30.000 medições ou 

mais, resultados em mg/dl ou umol/L. Alimentação com baterias 

recarregáveis. Carregador. 

- 01 01 

12.  
CADEIRA FIXA: em aço ou ferro pintado. Sem braço, sem 
regulagem de altura. Assento e encosto estofado. 

- 05 05 

13.  

CARDIOVERSOR  

POSSUIR: 

Marcapasso transcutâneo 

Impressora 

- 01 01 
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Módulo DEA 

Oximetria (spo2) 

Bifásico 

Pás internas 

Bateria 

Memória de ECG 

Comando nas pás, ajuste, carga e disparo. 

14.  

CARRO DE EMERGÊNCIA: estrutura/ gabinete em aço pintado, 
suporte para desfibrilador, com cilindro de oxigênio, suporte para 
cilindro, suporte de soro, tábua de massagem, no mínimo 3 
gavetas e régua de tomadas. 

01 01 02 

15.  
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: em aço, mínimo 3 litros 
com rodízios. Com acessórbs de válvula, manómetro e fluxo 
metro. 

02 03 05 

16.  

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): processador no mínimo 
no mínimo intel core i3 ou amd a10, memória ram 4gb, ddr3, 
1600 mhz, disco rígido mínimo de 500 gb, tipo de monitor 18,5" 
(1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 
fonte compatível com o item, sistema operacional windows 7 pro 
(64 bits), teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), interfaces de 
rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integrada, unidade 
de disco ótico em cd/dvdrom. 

- 02 02 

17.  
DESFIBRILADOR CONVENCIONAL: possui sicronismo, 
bifásico, suporte teste para pás, pás internas e baterias. 

01 - 01 

18.  
ELETROCARDIÓGRAFO: Possui 12 canais, Bateria interna, 
Memória Tela LCD. 

01 01 02 

19.  
ESTADIÔMETRO PORTÁTIL: em PVC fixo, com fita métrica 
metálica retrátil, escala de 0 a 220 cm, resolução de 0,1 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto. 

01 01 02 

20.  
ESTETOSCÓPIO INFANTIL: auscultador em aço inoxidável, tipo 
duplo, diafragma sintonizável de alta e baixa frequência, com 
sistema de anel não frio, permitindo equilíbrio térmico. 

04 16 20 

21.  
FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: luminosidade entre 
20.000 e 50.000 LUX 

- 01 01 

22.  GELADEIRA/Refrigerador: capacidade mínima 80 litros. 01 01 02 

23.  

IMPRESSORA LASER (COMUM): monocromática, memória de 
16 MB, resolução 600X600, velocidade 33 PPM, capacidade de 
100 páginas bandeja, ciclo de 25.000 paginas mês, interface USB 
e Rede, impressão frente e verso automática. 

- 01 01 

24.  

INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE: Cúpula 
construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda 
a sua superfície. Base em material plástico de engenharia, 
garantindo leveza e durabilidade. Para-choque que protege todo 
o perímetro da incubadora; Portas de acesso frontal e posterior, 
ambas com paredes duplas e com duas portinholas ovais de 
acesso para as mãos em cada uma, com punhos elásticos; Porta 
de acesso lateral, com parede dupla e portinhola de acesso para 

01 01 02 
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circuitos de ventiladores, com punho elástico; Leito com 
dimensões que permitam ergonomia para atendimento ao 
paciente, mínimo de 32x62cm; Deslocamento do leito para fora, 
somente na região da cabeça, para permitir manobras de 
intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula 
sobre o corpo do paciente; Permite a rápida retirada e instalação 
manual dos cilindros de gases, sem necessidade de ferramentas; 
Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera; 
Iluminação auxiliar de LEDs montada em haste flexível par ajuste 
de foco; Cinto de segurança do paciente; Umidificação através de 
espuma sob o leito; Controles microprocessados; Sistema de 
auto-teste das funções e alarmes audiovisuais para falta de 
energia elétrica, falta de circulação do ar, alta temperatura do ar 
(ponto fixo 40°C ou para temperaturas maiores que 1°C em 
relação à programada), baixa temperatura do ar (para 
temperaturas menores que 1°C em relação à programada), 
hipertermia, hipotermia, baixa tensão das baterias; Indicação 
luminosa do nível de potência de aquecimento; Indicação de 
baterias em carga; Indicadores do modo de alimentação elétrica 
AC/DC; Indicação da temperatura do ar, da pele e das 
temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para 
visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade; 
Compartimento interno com duas baterias de 12 V e autonomia 
de, no minimo, 4 horas. Carregador automático do tipo flutuante 
que evita excesso de corrente durante a carga; Cabo de 
alimentação em acendedor de cigarros; Acompanhaxarro de 
transporte com altura ajustável em três posições, com estrutura 
em material leve, não-ferroso e resistente a choques mecânicos; 
cilindros tamanho para oxigênio e ar comprimido com válvula 
redutora e manómetro; suporte de soro e prateleira em aço 
inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de 10 kg. 
Dimensões mínimas de 27x 70cm; Ressuscitador infantil 
construído em caixa monobloco, fixado à incubadora, com 
controle através de mano-vacuômetro de resposta rápida em PIP 
(Pico de Pressão Inspiratória) controlado e um PEEP (Pressão 
Positiva no Final da Expiração) consistente, assegurando uma 
ótima oxigenação do paciente e evitando atelectasia ou 
barotrauma. Permite ajustar as pressões PIP, PEEP e de 
segurança através de manómetro e válvulas mecânicas 
localizadas no painel frontal. Possibilita procedimentos operados 
de maneira fácil e sem fadiga do operador para controle das 
pressões. Pode ser operado durante o transporte; Faixa de 
atuação mínima: de -20 a 80cmH2O; Pressão máxima: 65 a 
80cmH2O, conforme o fluxo de entrada; Jogo de três máscaras 
de silicone redondas e autoclaváveis (n° 00, 0 e 1); Pulmão teste 
em silicone; Alimentação: 127V (60 Hz); Certificado de acordo 
com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 
60601-2-20 (segurança em incubadoras de transporte) e NBR 
IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética); Registro na 
ANVISA. Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. 

25.  INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA: Cúpula de dupla 02 08 10 
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parede em acrílico transparente; Cinco portinholas ovais 
fechadas sobre guarnições atóxicas. Uma porta tipo íris ou similar 
no centro da cabeceira; Portas de acesso frontal e posterior, 
rebatíveis e com paredes duplas, permitindo operação 
concomitante de dois operadores sobre o paciente. Sistema de 
ajuste contínuo e suave para o leito em Trendelenburg e Próclive 
em qualquer angulação entre 0 e 12°; Sistema de servo-controle 
e monitorização das temperaturas do are da pele do paciente; 
Sistema de monitorização da temperatura auxiliar periférica do 
paciente; Alarmes de alta e baixa temperaturas do ar, hipotermia 
e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente, falta de 
sensor; Sistema de servo-controle e monitorização da 
umidrficação servo-ativa, integrado à incubadora, com a 
temperatura do vapor na mesma temperatura da incubadora. 
Permite controle contínuo e preciso da umidade relativa de 
30%UR a 95%UR, com ajuste a cada 1%UR, com alarmes para 
alta umidade, falta de água e falha no sensor de umidade; 
reservatório removível para limpeza e desinfecção. Sistema 
fechado, sem derramar água com a inclinação do leito. Permite 
reabastecimento de água sem interromper o funcionamento 
normal do equipamento. Entrada para sistema manual com 
válvula de admissão de oxigênio de baixo fluxo que permite 
enriquecimento do ar com baixo consumo e não descarrega o 
excesso para o ambiente externo; Balança radiotransparente 
incorporada ao equipamento que permite a pesagem do paciente 
no próprio leito e com indicação do peso no painel de controle 
com gráficos de ganho relativo. Incubadora elaborada em 
material não-ferroso, indusive a base interna e a caixa externa, 
para evitar oxidações que propiciem ambiente para bactérias e 
para aumento da vida útil do equipamento. Painel de controle 
localizado de forma a permitir que o operador o visualize estando 
na posição ereta ao mesmo tempo em que presta atendimento ao 
paciente, com todos os parâmetros agregados, além de permitir 
boa visualização, mesmo com o ambiente em alta ou baixa 
luminosidade. Acesso para limpeza com remoção e montagem 
manual das peças internas da incubadora, emória gráfica para 
temperaturas, umidade relativa e concentração de oxigênio. 
Acessórios que acompanham: um sensor para temperatura 
cutânea, tres sensor para temperatura auxiliar periférica, suporte 
com rodízios; gaveta para chassi radiográfico, duas prateleiras 
giratórias para suporte de monitores capacidade 10kg; Suporte 
de soro; Suporte flexível para adaptação de circuitos de 
ventiladores. Alimentação elétrica: 127V ou 220V (60 Hz), 
conforme local de instalação; Certificado de acordo com as 
normas NBR IEC60601-1 (segurança elétrica), NBRIEC 60601-2-
19(segurança em incubadoras) e NBR IEC 60601-1-2 
(Compatibilidade eletromagnética). Registro na ANVISA. 
Certificado de BPF/ANVISA do fabricante. 

26.  LARINGOSCÓPIO: composto por 4 lâminas em aço inox 01 01 02 



 

 
Parecer Jurídico Nº 076/2017-PLCC/PGE/AP 
Processo Administrativo: 304.136968/2015 
Pregão Eletrônico: 016/2016 

 

COGEC/SESA 

Fl. _______ 

Proc. 304.136968/2015 

(lâminas reta números 00, 0, 1 e 2) e fibra óptica com lâmpada 
LED. 

27.  MESA AUXILIAR: aço inoxidável, sem gavetas. - 04 04 

28.  
MESA DE ESCRITÓRIO: base em aço/ferro pintado, possuir 1 a 
2 gavetas, material de confecção em MDF, MDP ou similar. 

- 02 02 

29.  
MESA PARA COMPUTADOR: base em aço pintado, material de 
confecção em MDP, MDF ou similar, com 1 a 2 gavetas, com 
suporte para CPU, impressora e teclado. 

- 02 02 

30.  

MONITOR DE DÉBITO (DCC): Monitor para medidas de débito 
cardíaco contínuo, minimamente invasiva, por expressão de 
pulso e saturação venosa contínua por espectrofotometria; 
possibilidade de medida dos seguintes parâmetros pelo menos: 
débito cardíaco (DC), índice cardíaco (IC), volume sistólico (VS), 
volume sistólico indexado (VSI), variação de volume sistólico 
(VVS), resistência vascular sistêmica (RVS) e indexada (RVSI); 
Saturação venosa central de oxigênio (SvcO2); Possuir tela 
colorida com 132,5 mm x 49,9 mm com gráfico de tendência 
com pelo menos duas ondas e dois displays numéricos; Realizar 
a atualização do débito cardíaco a cada 20 segundos; Possuir 
botão seletor; Possuir memória de dados de pelo menos 70 
horas; possuir comunicação bidimensional com monitor 
multiparamétrico por saída/entrada analógica e comunicação 
para impressora USB; alimentação: 110-240w.  Acompanhar no 
mínimo: 01 cabo elétrico; 01 cabo para conexão do sensor de 
débito cardíaco por pressão de pulso de 174cm; 01 cabo óptico 
e suporte para fixação do monitor com garra. 

- 01 01 

31.  

MONITOR MULTIPARÂMETROS  
Possui: 

Pressão não invasiva (PNI) 

Respiração 

Temperatura 

Tipo de monitor 

Monitor  

Eletrocardiograma (ECG)  

Bateria 

Tamanho da tela de 10" a 12" 

Capnografia (etco2)  

Não Possui:  

Débito cardíaco 
Pressão invasiva (pi) 

04 06 10 

32.  
NEBULIZADOR PORTÁTIL: tipo compressor, com 1 saída 

simultânea. 
- 08 08 

33.  NEGATOSCÓPIO: em aço inoxidável, parede de 2 corpos 01 01 02 

34.  
NO BREAK (PARA COMPUTADOR): potência de 1 KVA, tensão 
entrada/saída Bivolt, Alarme Audio-visual, bateria interna 1 
selada, garantia mínima 12 meses. 

- 02 02 

35.  OFTALMOSCÓPIO: com bateria convencional, composição 01 02 03 
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mínima de 3 aberturas e 19 lentes. 

36.  OTOSCÓPIO: mínimo de 05 espéculos reusáveis, recarregável. 01 02 03 

37.  
POLTRONA HOSPITALAR: Aço/Ferro Pintado, Reclinável, 
Braços Articulado, não possui apoio de pés 

04 12 16 

38.  

RADIÔMETRO PARA FOTOTERAPIA: Amplo display de cristal 
líquido. Portátil; Faixa Espectral: 400 x 480 nm (resposta máxima 
de 97% em 455nm); Faixa de medição: 0-1999 (jW/cm2.; 
Resolução: (jW/cm2. : Exatidão: ± 5% do fundo de escala; 
Transdutor Possui uma lente com função de recepção 
cossenoidal, casando com o comportamento da pele humana. 
Manual na entrega do equipamento. 

01 01 02 

39.  

REANIMADOR MANUAL NEONATAL EM T: Equipamento 
portátil e de fácil operação, ideal para procedimento de ventilação 
pulmonar mecânica manual, de fluxo contínuo, podendo ser 
utilizados em sala de parto, unidade de terapia intensiva neonatal 
e pediátrica, centro obstétrico, pronto socorro infantil e transporte 
intra e extra- hospitalar. Construído em caixa metálica reforçada, 
com mano-vacuômetro analógico para permitir regular e controlar 
as pressões PIP (Pico de Pressão Inspiratória), PEEP (Pressão 
Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança através 
das válvulas mecânicas posicionadas em seu painel frontal, 
assegurando oxigenação adequada e evitando atelectasia ou 
barotrauma. Deve operar com fonte de gás oxigênb ou 
comprimido a 100%, ou uma mistura de AR/Oxigênio controlado 
por dispositivo tipo Blender. Deve possui sistema de adaptação 
para incubadora, berço aquecido e na incubadora de transporte. 
Deve acompanhar os seguintes acessórios: fluxômetro de 
oxigênio, válvula reguladora de pressão para rede canalizada de 
oxigênio e ar comprimido, mangueiras de nylon trançado com 
capacidade de até 250 libras de pressão para ar comprimido e 
oxigênio com conexões de acordo para rede de oxigênio e ar 
comprimido com o padrão ABNT. Traqueia de silicone, corrugado 
porforae liso pordentro, e máscara de silicone PP, P, M, G, EG. 
Deve ter registro na Anvisa e manual de operação em português. 

01 01 02 

40.  

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): 
possui reservatório, material de silicone, balão de silicone de 
320ml, com válvura pop-off, reservatório de oxiÊnio de silicone de 
900ml, material isento de látex. 

02 16 18 

41.  
SUPORTE DE SORO: aço inoxidável, pedestal com altura 
regulável. 

04 11 
15 

42.  

TERMOHIGROMETRO DIGITAL: visor duplo cristal, escala de 
temperatura interna -10° a + 60°c, escala externa -50° a +70°c, 
escala de umidade 20 a 95% ur, sensor temperatura externa, 
comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação pilha 
aaa, fixação parede ou mesa, dimensões aproximadamente 110 
x 70 x 10 mm, peso em torno de 90g. Manual em português, 
garantia de 1 ano. 

01 01 02 

43.  TRANSILUMINADOR CUTÂNEO, com fibra ótica de 120 cm, - 02 02 
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com fonte de luz de 75 W. Alimentação elétrica de 127V. 

44.  

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: Ultra-Som Diagnóstico Possuir 
sistema completamente digital de no mínimo 25000 canais para 
ultra-sonografia diagnostica e para aplicações em exame de 
medicina geral, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas 
partes, vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal 
e fetal; Possuir carro móvel de rodas giratórias e travas. Possuir 
painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro. 
Possuir teclado alfa-numérico e sistema de manuseio do cursor 
por trackball. Possuir monitor de LCD com pelo menos 17 
polegadas com braço articulado;Ter Disco rígido para 
armazenamento de imagens com no mínimo 250 GB. Com 
software para tratamento de imagem 3D/4D. Possuir otimização 
automática em tempo real de imagem 2D, para ajustar curva de 
TGC/DGC. Possuir otimização automática em tempo real de 
espectro em modo Dopplerao toque de um botão. Realizar 
Cálculos automáticos e apresentação dos resultados em tempo 
real na função Doppler espectral ao toque de um botão; Possuir 
modos Dopplercontinuo, Pulsátil, Power Doppler, Doppler Color; 
Possuir modo Duplex, Triplex; Possuir modo M com Color; Modo 
M Anatômico com colorem tempo real; Modo M, Modo M 
Anatômico em tempo real e pós processado; Realizara 
Operações nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Possuir color 
Doppler e Power Doppler com ajuste automático da freqüência 
conforme a posição da caixa de cor; Possuir Colorização de 
Imagens nos modos B, M e Doppler espectral; Possuir modo de 
Comparação Imagem 2D ao lado da respectiva imagem em modo 
Color, ambas em tempo real; Possuir Imagem trapezoidal para 
transdutor linear; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo 03 
transdutores; Profundidade mínima 30 cm; Possuir reconstituição 
3D free-hand Multiplanar (MPR); Possuir reconstituição 3D free-
hand Multiplanar (MPR); Possuir software para redução de 
artefato; Possuir tecnologia de composição espacial de imagens 
em tempo real, Possuir software integrado para visão expandida 
da anatomia ou imagem panorâmica, Que a taxa de quadros seja 
superior 700 quadros por segundo. Possa ter a profundidade de 
no mínimo 30 cm; Possa ter pelo menos 7 zonas focais; Possa 
ter a capacidade de registro de imagens estáticas e dinâmicas 
em disco rígido integrado; Possa realizar a revisão em Cineloop 
que possua aquisição, armazenamento e exibição de até 900 
quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo 
duplex; Possua a capacidade de armazenamento e exportação 
de imagens estáticas e dinâmicas em CD/DVD, e USB; Que 
possua imagem de Segunda Harmônica com tecnologia de 
inversão de fase; Possua conectividade DICOM 3.0. Permitir 
texto rápido para fazer anotação a qualquer momento durante o 
exame; Possua manual em Português; Possua bivolt automático 
100V-240V; Conexão mínima de 05portas USB; Que Todos os 
transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda estendida: 0 
equipamento deverá vir acompanhado de Transdutor linear com 
faixa minima de freqüência de 5 a 12MHz, Transdutor para 

01 01 02 
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urologia, obstetrícia/ginecologia endocavitário faixa mínima de 
freqüência: 5 a 9 MHz, Transdutor convexo volumétrico, para 
imagens 4D com faixa minima de freqüência de 2 a 5 MHz, ou 4 
a 8MHz; Transdutor micro convexo para exames de 
Transfontanela com faixa mínima de freqüência 4 a 8 MHz. 
Possuir no break compatível com o equipamento; Impressora 
laser colorida; Características Adicionais: acompanhado de cabo 
para instalação, documentação técnica (manuais de uso e 
instalação) e outros acessórios para sua completa instalação e 
perfeito funcionamento. Garantia de no mínimo 12 meses. 

45.  

VENTILADOR PULMONAR: microprocessado para pacientes 
adultos, pediátricos e neonatos, para utilização em CTIs, Leitos 
Semi Intensivos e Politraumatizados. Para utilização em CTIs, 
Leitos Semi Intensivos e Politraumatizados. Cidado a tempo e/ou 
volume para pacientes adultos e pediátricos e tempo e ou volume 
ou pressão para pacientes neonatos. Limitado à pressão. Fluxo 
contínuo para ventilação neonatal ou similar. Fluxo intermitente 
para ventilação adulto. Ar comprimido e oxigênb com alimentação 
por rede de alta pressão com válvulas reguladoras de pressão 
interna ou externa, neste caso estas devem ser fornecidas. 
Bateria. Função Auto-Teste. Ventilação controlada acionada 
automaticamente em caso de apnéia, em todas as modalidades 
espontâneas. Monitor Gráfico (colorido) de ventilação com no 
mínimo 06 (seis) polegadas, com apresentação de pelo menos 
duas formas de ondas simultâneas. Monitoração de FI02 através 
de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica. 
Indicadores visuais: equipamento ligado na rede elétrica; bateria 
de emergência em uso; alarme sonoro silenciado 
temporariamente. Alarmes audiovisuais: apnéia; alta pressão nas 
vias aéreas; falta de alimentação elétrica; baixa pressão / 
desconexão do sistema      respiratório; bateria de emergência 
com baixa carga. Parâmetros de monitoração: fluxo inspiratório, 
freqüência, tempo inspiratório, relação l/E, pressão inspiratória 
máxima, volume expiratório, pressão média; sistema de 
segurança de pressão inspiratória máxima que evite aumento 
excessivo da pressão endotraqueal, Parâmetros de controle - 
Modos mínimos de operação: ventilação mecânica controlada 
(CMV), ventilação mandatório intermitente sincronizada (SIMV), 
pressão positiva contínua (CPAP Invasiva e Não Invasiva), 
assistida / controlada a pressão e volume, ventilação com suporte 
de pressão PS. Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 
6  a 120 l/min no modo controlado. Volume corrente que abranja 
a faixa mínima de: 25 a 2000 ml. Tempo inspiratório que abranja 
a faixa mínima de: 0,2 a 3 segundos. Freqüência respiratória que 
abranja a faixa mínima de: 1 a 150 rpm. Peep que abranja a faixa 
mínima de: 0 a 45 cm H20. Pressão de suporte que abranja a 
faixa mínima de: 05 a 60 cm H20. Pressão inspiratória: 05 a 60 
cm H20. Pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de 
forma independente. Sensibilidade assistida por pressão e/ou 
fluxo. Possibilidade de realização de ciclo manual. Misturadorde 

01 04 05 
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ar comprimido e oxigênio, eletrônico, interno, ajustável entre 21 a 
100% (Blender), com sistema segurança ou By Pass que permita 
o funcionamento contínuo do aparelho, mesmo com a queda de 
uma das redes de gases. Tensão de alimentação: 110 a 220 Vac, 
fonte chaveada automática. Freqüência de alimentação: 60 Hz. 
Bateria selada recarregável de emergência permitindo o 
funcionamento mínimo de 120 minutos. De acordo com 
Características Gerais listadas. 03 (três) circuitos paciente 
completos neonatal autoclaváveis: circuito paciente completo 
com traquéias em silicone lisas internamente, autoclaváveis, com 
reservatórios de líquidos nas traquéias (drenos). 03 (três) 
circuitos paciente completos pediátrico autoclaváveis: circuito 
paciente completo com traquéias em silicone lisas internamente, 
autoclaváveis, com reservatórios de líquidos nas traquéias 
(drenos). 03 (três) circuitos paciente completos adulto 
autoclaváveis: circuito paciente completo com traquéias em 
silicone lisas internamente, autoclaváveis, com reservatórios de 
líquidos nas traquéias (drenos). Umidificador aquecido com 
controle de temperatura, sensor e indicação digital da 
temperatura dos gases e alarme de temperatura alta. Válvulas de 
exalação completas, Braço articulado, 03 (três) jarras térmicas, 
autoclaváveis,   para   umidificador,   com   entrada   individual 
para reabastecimento com seringa ou equipo, sem a desconexão 
do circuito paciente. Pulmão neonatal e adulto para teste. 
Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, 
indispensáveis ao funcionamento solicitado. Todos os acessórios 
necessários para o pleno funcionamento do equipamento. 
Mangueiras e conexão para gases (ar comprimido e oxigênio), 
conforme normas da ABNT. Pedestal com rodízios e travas 
(freios). Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC 
60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12. Os alarmes 
deverão atender as diretrizes das normas ISSO 9703-1, 9703-2 e 
9703-3, conforme descrito na NBRIEC 60601-2- 12. 

 
  

Macapá/AP, 06 de setembro de 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luíza Silva Gonçalves de Paula 
Responsável Termo de Referência 

Jeruza Amanda Teixeira Barros 
Responsável Termo de Referência 
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ANEXO II  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - SESA 
 

PROCESSO nº 304.136968/2015 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

VALIDADE: Não será superior a 12 (doze) meses 

Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezessete a Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado do Amapá, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av.FAB, nº 69 - Centro, 

Macapá-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº23.086.176/000-1-03, representada pelo Secretário de Estado da Saúde, 

Sr, xxxxxxxxxxxxxxxxx,  portador da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF (MF) nº 

___________________,  uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto n.º 

3.182/2016, em obediência ao seu art. 13 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 

resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º XXX/2017, 

RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos medicamentos abaixo, especificados no Anexo I do Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 016/2016, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata não será superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua publicação. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1º. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Coordenadoria de Assistência Hospitalar - CAH da 

Secretária de Estado da Saúde/AP.  

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos medicamentos registrados na presente Ata 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
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EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ: 

ENDEREÇO:  

ITEM OBJETO VALOR REGISTRADO 

   

5 DO CONTRATO 

5.1 A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de classificação, o(s) 

licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) 

convocado(s) para retirar a nota de empenho, a qual substituirá o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao 

edital e à respectiva Ata, podendo ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado pelo fornecedor desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela administração;  

5.2  É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

5.3 O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

5.4 A Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá não está obrigado, durante o prazo de validade do 

registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar 

licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

5.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando 

a Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, após realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 

registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.  

5.6 Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis. 
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6 - DO PAGAMENTO 

6.1 A licitante vencedora deverá apresentar Coordenadoria de Assistência Hospitalar - CAH, nota fiscal/fatura 

discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s), mediante ordem bancária a 

ser creditada em conta corrente. 

6.2 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

6.3 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: 

6.3.1 Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;  

6.3.2 Atestação de conformidade da entrega do(s) medicamentos(s); 

6.3.3 cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 

6.3.4 manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata. 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme 

item 5.6. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer os medicamentos obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de Referência) do Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 016/2016; 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.5. Obrigar-se ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) dos contratos advindos desta ata, estipulado no Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 016/ 2016, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

8.6; Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação 

ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a 

manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

9.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

9.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

9.1.3. Apresentar documentação falsa; 

9.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

9.1.5. Não mantiver a proposta; 

9.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.8. Fizer declaração falsa;  

9.1.9. Cometer fraude fiscal; 

9. 2. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação quando incorrer 

em uma das hipóteses da condição anterior; 
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9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

9.3.1. multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, limitada 

a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) 5% (cinco) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na 

alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá (ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65, da Lei 8.666/93. 

10.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, por intermédio do órgão 

gerenciador do registro de preços; 

10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 

gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no 

mercado. 

10.3.2. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo 

o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  
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b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

10.6 Após a homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes condições. 

10.6.1 Será incluído, na respectiva Ata de registro de preço dos licitantes que aceitem cotar os bens ou serviços com 

os preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

10.7 A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais Anexos 

em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 

independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 3.182/2016, e suas alterações 

posteriores bem como subsidiariamente à Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1 O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

11.2 O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente, 

comprovados. 

12.  DA PUBLICIDADE 

12.1 O (s) preço(s), a (s) quantidade(s), o (s) detentor (es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e 

as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial do 

Estado - DOE, em obediência ao 3º, III do art. 13 do Decreto nº: 3.182/2016. 

13. DA DESPESA 

13.1 A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá, conforme disponibilidade orçamentária. 
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14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 304.136968/2015, Edital do Pregão Eletrônico n.º 16/ 

2016, e as propostas, com preços e especificações; 

14.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-Ap, Seção Judiciária do Estado do Amapá, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, 

da Constituição Federal; 

14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

14.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

14.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata o 

subitem 14.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 

três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

____________________________________ 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 
 

____________________ 
Empresa 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________                Nome: ___________________________ 

 

CPF: ____________________________                CPF: ____________________________ 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016- SESA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

___________________________,CNPJ nº.__________________ (Nome da Empresa sediada  
à_________________________________ (Endereço Completo) 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 2017 

__________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

__________________________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - SESA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
 

 
 
____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º 
__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 
 
     _____________, _____ de _____________ de 2017. 
 
 
 
 
           

______________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - SESA 
 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 
 
                      Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa _____________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida 
_________________________________________________, forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) 
seguinte(s) medicamento(s): __________________________________________________________________ 
 
 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos 
registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 
 

Local e data. 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

(nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no CNPJ n°_________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade no______________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no 
Edital do Pregão XXXXX, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de 
pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/06.  

 

 

Macapá/AP, .... de ...................... de 2017. 

 

 

____________________________ 

 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DA PROPOSTA 

Ao Governo do Estado do Amapá  
Secretaria de Estado da Saúde 
Ilmo. Sr. Pregoeiro da SESA (identificar o pregoeiro) 
Av. FAB, 069, Centro, Macapá-AP, CEP: 68900-073 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 - SESA 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e suas 
alterações até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da proposta a pós 
a fase de habilitação, SALVO se o(s) alegado(s) motivo(s) decorrente(s) de fato superveniente(s) for (em) 
comprovado(s) e aceito(s) pela Comissão de Licitação. 

2. Propomos prestar à SESA, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às 
estipulações do correspondente edital e asseverando que: 

a) Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e 
aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação; e 

b) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
3. O prazo de validade desta proposta será de acordo com a vigência da Ata de Registro de Preços. 

Descrição do Objeto e sua forma de apresentação: 
 
Item 1: 

Descrição do produto:  

Nome comercial:  

Laboratório:  

Apresentação:  

Número do registro no Ministério da Saúde:  

Unidade:  

Quantidade ofertada:  

Valor unitário:  

Valor total:  

 
Item 2: 

Descrição do produto:  

Nome comercial:  

Laboratório:  

Apresentação:  

Número do registro no Ministério da Saúde:  

Unidade:  

Quantidade ofertada:  

Valor unitário:  

Valor total:  

Dados para pagamento: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Local e data: 
(Assinatura do representante legal da empresa) 
Nome por extenso: 

 
 
 
CPF: 
RG:  
Cargo: 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2016 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇOES SEGUINTES, DE UM 
LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
E DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA.................................................................................................. 
O ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da 
Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ, sob o nº 23.086.176/0001-03, pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) 
Secretário (a) da Saúde, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), residente e domiciliado (a) nesta 
capital, nomeado (a) Secretário (a) da Saúde, pelo Decreto Governamental de nº. xxxxxxxx, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. xxxxxxx, de xx de xxxxxxxxxx de xxxx,     doravante    denominada    CONTRATANTE,    e     a     
empresa ..............................................................  Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro, na 
...................................................................,inscrita no CNPJ sob nº ............................................,  Inscrição Estadual 
sob nº ........................................,doravante denominada CONTRATADA,  representada  por seu titular,  o (a)  Sr.(a) 
........................................,  brasileiro (a),  portador (a)  da  Cédula  de  Identidade  
nº..............................................,CPF nº.........................................., resolvem celebrar o presente CONTRATO, 
observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/2002, Decretos Federais 5.450/05 
e 3.182/2016 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE, conforme 
proposta nº 06023.582000/112009 do Fundo Nacional de Saúde, recurso de origem de Emenda Parlamentar 
no valor de R$ 1.071.590,00, para o Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML, especificados no Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico n.º 16/2016, com a finalidade de atender as demandas desta Unidade de Saúde, nos prazos 
e condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 016/2016, Processo nº 304.136968/2015 com 
motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do setor requisitante. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
A aquisição deste Contrato, as quantidades e observações, deverão obedecer rigorosamente às especificações 
constantes no Edital, Termo de Referência, conforme quadro abaixo: 
  

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

FONE/EMAIL/NOME DO RESPONSAVEL: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL DA COTA XXXX 
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EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

FONE/EMAIL/NOME DO RESPONSAVEL: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL DA COTA XXXX 

 
 (AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA 
ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Subcláusula Primeira. As despesas para aquisição do objeto deste Edital ocorrerá à conta de recursos previstos no 
Orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
Subcláusula Primeira. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R$........................(.......................................).  
Subcláusula Segunda. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais 
incidentes, as despesas decorrentes da execução do objeto, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
Subcláusula Primeira. A licitante vencedora deverá apresentar a Unidade de Suprimentos (Almoxarifado/SESA), 
nota fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação da despesa pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento será efetuado 
no prazo máximo de 30 dias mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, conforme disponibilidade 
numerária. 
 
A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados: 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 

CNPJ: 23.086.176/0001-03 

Endereço: Avenida Fab, nº 69, Central, Macapá – AP - CEP: 68900-073 

 

Subcláusula Segunda. Ocorrendo a antecipação do prazo de pagamento anteriormente citado, será exigido pela 
Contratante, descontos financeiros decorrentes dessa antecipação. 
Subcláusula Terceira. A Secretaria de Estado da Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 
Subcláusula Quarta. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na ausência superveniente de 
requisitos de habilitação, tais como: 
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Subcláusula Quinta. Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE/AP; 
Subcláusula Sexta. Comprovação de regularidade junto a Receita Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede;  
Subcláusula Sétima Atestação de conformidade da entrega do(s) equipamentos(s); 
Subcláusula Oitava Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 
Subcláusula Nona. É imprescindível a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital, por 
parte da licitante vencedora, durante a vigência do contrato oriunda deste pregão. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
Subcláusula Primeira. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, e ficará 
atrelado ao prazo de garantia do Material objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do contrato, informando a 
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  
7.2. Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte ao equipamento 
no Hospital contemplado, disponível até o término do prazo de garantia do equipamento instalado;  
7.3. A Empresa deverá fornecer, no momento da entrega da proposta, os catálogos originais e manuais técnicos 
originais em português, descrevendo a instalação, operação e manutenção do equipamento. Não serão aceitos cópias 
xérox ou materiais impressos da internet; 
7.4. A empresa deverá apresentar, no momento da entrega da proposta, o Termo de Garantia Integral emitido pelo 
fabricante de no mínimo 24 meses para o equipamento hospitalar. E deverá se responsabilizar pelo custo dos 
deslocamentos do bem no caso de não ser oferecida assistência técnica no estado de origem no período da garantia; 
7.5. A empresa deverá apresentar, no momento da entrega da proposta, a relação dos prestadores da assistência 
técnica autorizada em cada Estado e/ou por região, com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc. E deverá 
informar o prazo médio para retirada e devolução do equipamento referente à prestação de assistência técnica fora do 
Estado de origem, no período da garantia; 
7.6. Para fins de adjudicação a empresa declarada vencedora deverá comprovar que o bem se encontra em total 
acordo com o especificado no presente edital; 
7.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem 
qualquer ônus a SESA/AP; 
7.8. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra; 
7.9. Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos todo e qualquer material que chegar com defeito ou que 
vier a apresentar durante seu uso normal o qual ocorrerá a expensas do fornecedor; 
7.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo até a entrega do material na Unidade de Suprimentos/SESA, incluindo as entregas feitas por transportadoras; 
7.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a realização desta venda; 
7.12. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente contratado e atualizado, 
previsto em lei, num montante de até 25 % (vinte e cinco por cento), no forma do art. 65, § 1 e 2 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações; 
7.13. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 
7.14. A empresa adjudicatária deverá retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 
contados da data de sua convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
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7.15. A empresa vencedora não poderá transferir a terceiros no total ou parcialmente as obrigações assumidas no 
certame. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas 
e condições deste processo de venda; 
8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 
8.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
8.4. A CONTRATANTE obriga - se: 
a) A promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob os aspectos, quantitativo 
e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição do bem por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização 
da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou 
defeito presente nos bens fornecidos;  
8.5. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do Almoxarifado Central da SESA para 
a entrega dos produtos adquiridos; 
8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 
licitante vencedora; 
8.7. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto. 
 
CLÁUSULA NONA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
9.1. Os prazos para entrega de todos os itens serão de até 30 (trinta) dias corridos que serão contados a partir do 
recebimento pela Contratada da Nota de Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data de convocação da empresa.  
9.2. Os equipamentos deveram ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente instituído para 
recebimento do material constante no anexo deste Termo, no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito à 
Avenida Raimundo Alvares da Costa, atrás do prédio do CREAP, ao lado do CIODS, bairro Centro, cidade de 
Macapá, Estado do Amapá, em dias úteis, no horário de 8:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h; 
9.3. Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte; 
9.4. Os volumes contendo os equipamentos deverão estar identificados externamente com os dados constantes da 
nota fiscal/ fatura e o endereço de entrega; 
9.5. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá comunicar por escrito ao 
Contratante, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas 
no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 
9.6 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE ENTREGA 
Subcláusula Primeira. Os prazos para entrega de todos os itens serão de no máximo 30 (trinta) dias que serão 
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho expedida pela Coordenaria de Apoio a 
Gestão – CAG, a qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação 
da empresa.  

Subcláusula Segunda. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá 
comunicar por escrito ao Contratante, podendo a justificativa ser aceita ou não; caso não aceite incorrerá a 
CONTRATADA às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA 
Subcláusula Primeira. O período de garantia será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo do material; 
Subcláusula Segunda. Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições 
registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA compromete-se 
em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especifica e nas 
condições e configurações constantes deste Termo de Referencia; 
Subcláusula Terceira. A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado; 
Subcláusula Quarta. No período da garantia é admitida a troca de equipamentos ou peças defeituosas por outros 
iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE um Plano de Atualização Tecnológica 
apresentado pela CONTRATADA; 
Subcláusula Quinta.  As condições gerais sobre a assistência técnica são: 

a) Atendimento Técnico é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico da Contratada ou de 
seus prepostos; 

b) Chamado técnico é a solicitação feita pela CONTRATANTE ou por seu preposto, através de telefone ou de 
outra forma acordada com a CONTRATADA, para a realização de um atendimento técnico; 

c) Consulta Técnica é qualquer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para consulta, 
esclarecimento ou orientação; 

d) Prestadora de Serviços é a própria CONTRATADA ou uma empresa legalmente constituída por ele 
contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/integração de 
equipamentos e aplicativos; 

e) Help Desk é uma instalação da CONTRATADA ou de uma empresa autorizada por esta, capaz de atender 
imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoriamente, fax ou rede de 
computadores, alternativamente, que devem estar disponível todos os dias úteis de 08:00 as 18:00, horário 
de Brasília; 

f) Horário de Assistência técnica é o período das 08:00 às 18:00, de acordo com o horário de cada unidade da 
federação, durante o qual um serviço está disponível para o público, de segunda feira à sexta feira; 

g) Manutenção Corretiva é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos em seu perfeito 
estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação do 
sistema operacional e aplicativos, quando pela necessidade decorrer de problema de software ou hardware; 

h) Preposto da Contratada é um representante da CONTRATADA, devidamente constituído, com poderes 
para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões administrativas em relação a garantia do 
objeto desta licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERAIS 
Subcláusula Primeira. Os equipamentos serão recebidos por servidor e/ou equipe da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá, devidamente designado para este fim, por meio do Coordenadoria de Assistência Hospitalar - 
CAH, que verificará a sua conformidade com as especificações exigidas neste Edital e no Termo de Referência, bem 
como as normas do fabricante. 
Subcláusula Segunda. Provisoriamente, para efeito para posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação; 
Subcláusula Terceira. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RECISÃO 
Subcláusula Primeira. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão do contrato, assim como, o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições 
estabelecidos neste contrato implicará na sua rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos arts. 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93 e demais leis vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada na Cláusula Décima, 
acrescida de perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão administrativa, prevista no art. 77 
da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
Subcláusula Primeira. Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os documentos adiante 
enumerados e constantes do processo nº 304.136968/2015. 

a) Edital de Pregão Eletrônico nº. 016/2016-SESA/AP. 
b) Termo de Referência e seus Anexos. 
c) Proposta e demais documentos apresentados pela CONTRATADA conforme as especificações do Edital e 

do Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS SAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Subcláusula Primeira. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 
ficará impedida de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá, e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla 
defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 
a) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
b) Apresentar documentação falsa;  
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Fizer declaração falsa;  
h) Cometer fraude fiscal; 
Subcláusula Segunda. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação quando 
incorrer em uma das hipóteses da condição anterior; 
Subcláusula Terceira. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
I) multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada a 
15 (quinze) dias. Após, o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
b) 5 % (cinco por cento) pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho; 
c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
II) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Governo do Estado 
do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
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a) 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 autoridade que aplicou a 
penalidade. Neste caso será concedido a reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
pelos prejuízos; 
Subcláusula Quarta. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária 
e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 
descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, 
serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do Contrato, suas Cláusulas, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE providenciará a publicação deste instrumento de Contrato por extrato no 
Diário Oficial, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias a contar daquela data, conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
Fica eleito o foro da Capital do Estado do A m a p á  –  Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por 

mais privilegiados que forem para dirimir quais quer questões fundadas neste Contrato. E por estarem de acordo, 

lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes 
CONTRATANTES. 
 

Macapá-AP, xx de xxxxxxxxx de xxxx. 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 
CONTRATANTE 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOME DA EMPRESA 

CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
_________________________________                ___________________________________                
Nome:                     Nome: 
CPF:                     CPF: 
R.G.                     R.G. 

 
 
 

 


