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REPUBLICAÇÃO – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2018- CPL/SESA-AP
Proc. nº. 304.205786/2018- SESA
1. PREÂMBULO:
A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro subscrito, designado pela Portaria nº
0428/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com vista à formação de REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, através do sítio www.licitacoese.com.br, sob nº 753338. Licitação mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, que
será regida pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei nº 10.191 de 14 de dezembro de 2001; Decreto nº 3.555 de
08 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005; Decreto 5.504 de 05 de agosto de 2005; Decretos Estaduais nº.
2.648/2007 e nº 1.278/2011; Lei Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro de 2018; Decreto Estadual 3182/2016 de 02 de
setembro de 2016; Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006; Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI e
subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/02/2019, às 08:00hs (horário Local)
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/02/2019, às 08:00hs (horário Local)
DISPUTA DOS LOTES: 25/02/2019, às 09:00hs (horário Local)
2. DO OBJETO
2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados às
unidades de Pronto Atendimento de Laranjal do Jarí - (UPA), tal aquisição visa a qualificação e otmização dos atendimentos, e os
equipamentos deverão ser fornecidos conforme as especificações técnicas e detalhamentos contidos no Anexo I do Edital
(Termo de Referência).
2.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site www.licitacoes-e.com.br e as
especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas.
2.2. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no inciso II do artigo 3º do
Decreto Estadual 3182/2016, já que é mais conveniente para administração à aquisição do bem com previsão de entrega
parcelada durante a validade da Ata.
2.3. Esta Licitação possui itens com valor estimado de até R$ 80.000,00; destinados exclusivamente para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte; conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro de 2018.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
3.2. 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.
3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. Não poderão participar deste Pregão:
3.6.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.6.1.1. Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto que não constitui de
complexidade técnica, bem como o vulto financeiro não se evidencia ser expressivo.
3.6.2. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá.
3.6.3. 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.
3.6.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
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3.6.5. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação.
3.6.6. 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. DO 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 subseqüente 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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
6.1. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores totais por item, com até duas casas
decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição sucinta do material e fabricante/marca do produto para o
item o qual deseja, observadas as especificações do ANEXO I deste Edital.
6.2. 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.
6.3. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
no preâmbulo deste Edital.
6.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
6.5. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário previstos para o
limite do acolhimento das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.6. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a todas as condições
estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital.
6.8. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta cláusula ou que não atenderem
na íntegra as exigências do Termo de Referência, ou ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, no sítio www.licitacoese.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o pregão eletrônico.
7.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas.
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7.2.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Edital.
7.2.2. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
7.3. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.3.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha;
7.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.3.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado vedado à
identificação do licitante.
7.3.5. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo
próprio do sistema eletrônico.
7.3.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
7.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 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.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se enquadrarem em uma
das situações elencadas no item 8.3.
8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
8.3. Serão desclassificadas as proposta que:
8.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades.
8.3.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos técnicos exigidos
pelo Termo de Referência.
8.3.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis.
8.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item.
8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da
fase de formulação de lances.
9. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar
lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.
9.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do lote que deseja participar, exclusivamente, por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.3. 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.
9.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da ofertante.
9.6. 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.
9.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexeqüível;
9.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
9.9. 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.
10. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
10.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. Retornando o pregoeiro ao sistema, quando
possível sua atuação, os atos serão convalidados sem prejuízo para as licitantes.
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10.2. 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 às licitantes, pelo sítio www.licitacoes-e.com.br.
11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1.1. A negociação será realizada pelo Chat, por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11.2. O sistema disponibilizará um campo para mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes para negociação.
11.3. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado
para a contratação.
12. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro confirmará que a proposta classificada
em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a aquisição e verificará a habilitação da
licitante, conforme disposições deste Edital.
12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado
acrescidos dos respectivos encargos.
12.4. Se a proposta da primeira licitante classificada não for aceitável ou 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.
12.5. Atendidas as exigências do item 12.1., bem como as demais exigências específicas previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
13. DA AMOSTRA OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO
13.1. O Pregoeiro 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.
13.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido produto
igual ou equivalente a esta SESA.
13.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos
prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas características, tais como data
de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo.
13.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa,
suficientes para análise técnica do produto.
13.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será automaticamente
desclassificada.
13.4. 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.
13.5. Será rejeitada a amostra ou manual que:
13.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta.
13.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações no
produto apresentado.
13.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido.
13.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi entregue. Após
esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas.
14. DA HABILITAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os seguintes
documentos:
14.2 Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa.
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede.
c) No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo com todas
as suas alterações, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
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d) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório.
e) 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.
f) Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro
de 2009, conforme modelo do Anexo VIII, do Edital.
g) Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta
Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio - DNRC, quando aplicável, ou Declaração, conforme modelo do Anexo VII, do Edital.
h) 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), ANEXO V.
14.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente.
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
14.4. Relativa à Qualificação Técnica:
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO VI, 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) Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o Alvará Estadual ou Municipal do
domicilio da empresa;
c) Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da Sede da Licitante.
d) Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro
do prazo de validade. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia da publicação no Diário Oficial da União DOU com o registro vencido e documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante
de pagamento da taxa de revalidação do referido registro, quando aplicável.
e) Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, fornecida pela
empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - ANEXO IV.
14.5. 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 e índices de liquides, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, devidamente registrado na junta comercial.
b.1) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de grande circulação da
sede da licitante.
14.5.1. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis:
14.5.2. Índice de Liquidez Geral
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Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

14.5.3. – Índice de Solvência Geral
Solvência Geral = ≥ 1,0

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

14.5.4. Índice de Liquidez Corrente
Liquidez Corrente = ≥ 1,0

Ativo Circulante
Passivo Circulante

14.5.5. Índice de Grau de Endividamento
Grau de Endividamentos = ≤ 1,0

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

14.5.6. 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.
14.5.7. As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 14.5.2 a 14.5.5 deverão comprovar, considerados os riscos
para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio líquido igual ou superiora 10% (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.
14.5.8. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 14 deste Edital, enviada por email, 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.
14.5.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
anexos, o Pregoeiro inabilitará a licitante.
14.5.10. Também será inabilitado o licitante:
14.5.11. Que não atender às condições deste Edital;
14.5.12. Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e
ensejador de inabilitação.
14.5.13. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da
documentação complementar especificada neste Edital.
14.5.14. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da
documentação complementar especificada neste Edital.
14.5.15. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova.
14.5.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
15.1. Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Pregoeiro solicitará o envio da
documentação de habilitação e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o endereço eletrônico
cplsesa@gmail.com, no prazo de três horas, contados da solicitação do Pregoeiro, que se procederá via chat de comunicação
no licitacoes-e.
15.1.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do ANEXO I do Edital.
15.2. O Pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final e dos
documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório.
15.2.1. Os documentos físicos deverão ser entregues em originais ou cópias autenticadas em cartório, no prazo de 04 (quatro)
dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, via chat de comunicação do licitacoes-e, após o término do certame e
negociação de preço, se houver. A documentação deverá se endereçada à sala da CPL/SESA, sito a Av: Fab, Centro nº 69, CEP
68900-073, Macapá–AP, aos cuidados do Pregoeiro responsável, conforme abaixo:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
AVENIDA: FAB Nº 69 - CENTRO MACAPÁ – AMAPÁ, CEP: 68900-073
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2018- SESA – REPUBLICADO
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
(PREGOEIRA NARADYR SILVA).
15.2.2. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e obrigatoriamente, conter o número
do CNPJ e o respectivo endereço.
15.2.3. 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.
15.2.4. 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.
15.2.5. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
15.3. 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.
15.3.1. 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 vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, conforme art. 26, § 2° da Lei Complementar Estadual 108/2018.
15.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
16. DO RECURSO
16.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação do licitacoes-e, será aberto o
prazo de até UMA HORA, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recorrer, em campo próprio (Intenção de Recurso) no sistema licitacoes-e.
16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente,
em campo próprio do sistema.
16.3. A licitante 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 para, querendo, apresentarem contra razões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da licitante recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão,
implica em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo pregoeiro, conforme estabelece o inciso IX do art. 11 do
Decreto 5.450/2005, sempre que não houver recurso, e homologada pelo Secretário de Estado de Saúde (a), conforme inciso VI,
do art. 8º do Decreto 5.450/2005.
17.1.1. O objeto será adjudicado com o critério de menor preço por item, conforme a classificação da proposta,
observados as especificações técnicas, desempenho e qualidade definidos no Edital.
17.2. Havendo recurso e se na decisão ficar constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto e homologará o procedimento licitatório. (art. 27 do Decreto 5.450/2005).
17.3. Na fase de homologação, em observância ao Decreto Estadual nº 3182/2016, as Licitantes remanescentes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta da Licitante mais bem classificada para formação do cadastro de reserva.
18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Homologado o resultado da licitação, o (s) fornecedor (es) mais bem classificado, será (ão) convocado (s) 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.
18.2. 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.
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18.3. 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 III e não
será superior a 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação incluindo suas prorrogações.
18.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar Ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
18.5. 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.
18.6. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo X deste edital,
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.
18.7. 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.
18.8. 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, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação.
18.9. Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita
pelo Secretário (a), o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no item 26 deste Edital e art. 81
da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes 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.
18.10. Quanto ao quantitativo decorrente da adesão não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado,
independente da quantidade de órgãos participantes que promoverem a adesão.
18.11. Não está expressamente vedada à adesão a ata de registro de preço deste certame, conforme art. 24, § 1º do Decreto
Estadual nº 3182/2016.
19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1. Na fase de homologação, as Licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos da Licitante vencedora, na
sequência de classificação, poderão participar do Cadastro de Reserva para eventual contratação, conforme art. 12 do Decreto
Estadual nº 3182/2016.
19.2. A Licitante que aderir ao Registro de Preços no Cadastro de Reserva apenas será convocada para entrega dos
documentos de habilitação, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 15, todos do
Decreto Estadual nº 3182/2016.
19.2.1. Sendo convocada para contratação, os documentos deverão ser encaminhados nos termos do Item 14 do Edital.
19.3. A ordem de classificação das Licitantes registradas no Cadastro de Reserva será respeitada nas contratações.
19.4. Os preços registrados com a indicação dos fornecedores serão inseridos na Ata de Registro de Preços e ficarão
disponibilizados e válidos durante a vigência da mesma.
20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
20.1. Cabe ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005:
20.1.1. Coordenar o processo licitatório.
20.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração.
20.1.3. Conduzir a sessão pública na internet.
20.1.4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.
20.1.5. Dirigir a etapa de lances.
20.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação.
20.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.
20.1.8. Indicar o vencedor do certame.
20.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso.
20.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio.
20.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
20.2. Ao Secretário de Estado da Saúde cabe:
20.2.1. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes da equipe de
apoio.
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20.2.2. Indicar o provedor do sistema.
20.2.3. Determinar a abertura do processo licitatório.
20.2.4. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão.
20.2.5. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso.
20.2.6. Homologar o resultado da licitação.
20.2.7. Celebrar o contrato.
20.2.8. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.2.9. 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, 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. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital.
22. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MATERIAIS
22.1. A garantia e a assistência técnica do material estão respectivamente estabelecidas no ANEXO I (Termo de Referência) do
Edital.
23. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS
23.1. O local, prazo e horário de entrega do material estão previstos no ANEXO I (Termo de Referência).
24. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E PROVISÓRIO DOS MATERIAIS
24.1. O recebimento definitivo e provisório do material está previsto no ANEXO I (Termo de Referência).
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento será efetuado, 30 dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura
discriminada em duas vias correspondente ao adimplemento de cada parcela do serviço efetivamente concluída. O pagamento
será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA identificar na nota fiscal, o nome da empresa,
banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito.
25.1.1. 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, Centro, Macapá - AP
CEP: 68.900-073
25.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
25.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do período de
adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
25.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este
ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais empregados.
25.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.
25.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
25.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.
25.8. Antes do pagamento também será solicitado a Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, emitida pela Procuradoria
Geral do Estado do Amapá.
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25.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
25.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
25.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
25.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
25.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
25.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
25.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
26. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
26.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93
ou de redução dos preços praticados no mercado.
26.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
26.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo preço
máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Órgão, para alteração, por aditamento, do
preço da Ata.
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 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:
27.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, 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.
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.
27.1.8. Cometer fraude fiscal.
27.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 % 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, assegurado contraditório 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 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) 5,0% (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.
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27.3.2. 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.
27.3.3. 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.
27.4. 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.
28. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO 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, documento tipo doc ou equivalente, a ser enviada exclusivamente
para o e-mail cplsesa@gmail.com.
28.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá
para decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
28.3. Acolhida a 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 e-mail 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.
28.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data fixada à abertura da sessão pública, sendo
intempestiva a comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo.
29. DA DESPESA
29.1. A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, conforme quadro
abaixo.
AÇÃO
FONTE
ELEMENTO DE DESPESA
1056.26
216 – SUS
44.90.52
30. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
30.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
30.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
30.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
30.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
30.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível
o aproveitamento do ato, observado o princípio da isonomia e do interesse público.
30.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerão as deste Edital.
31. DOS ANEXOS
31.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I
– Termo de Referência
b) ANEXO II
– Modelo de Proposta de Preços
c) ANEXO III
– Minuta da Ata de Registro de Preços
d) ANEXO IV
– Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação
e) ANEXO V
– Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisito Constitucional
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– Modelo de Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica
– Modelo de Declaração de Microempresa/EPP
– Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

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, 07 de Fevereiro de 2019.
Naradyr Silva
Pregoeira - SESA/AP
Portaria 0428/2018

ANEXO I
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
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
1. DO OBJETO:
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados à
Unidade de Pronto Atendimento do Laranal do Jari (UPA), tal aquisição visa a qualiicação e otimização dos atendimentos.
1.2 Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios para perfeita instalação e funcionamento.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município do Laranjal do Jarí encontra-se em conclusão da obra. É classificada
como porte I, com capacidade para realizar atendimentos de urgência e emergência de baixa e média complexidade ofertando
atendimentos médicos em clínica geral e pediatria, a estrutura contará com exames de raios-x e eletrocardiograma,
procedimentos muito solicitados em situações de urgência e emergência, além dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
A UPA será equipada e estruturada para garantir uma cadeia de reanimação e estabilização para os pacientes graves e uma
cadeia de cuidados imediatos e resolutivos para os pacientes agudos não graves, ampliando o acesso e acolhimento aos casos
agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção
inicial adequada e necessária aos diferentes agravos, garantindo a universalidade, equidade e integralidade no primeiro
atendimento as urgências com a articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde,
humanizando a atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado e baseado nas necessidades de saúde do usuário. Assim
faz-se necessário a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes solicitados
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E DE SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES:
3.1 Os produtos e o quantitativo estão contidos do anexo I deste Termo de Referência.
4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
4.1 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 expedida pela Coordenadoria de Apoio e Divisão - CAD o qual deverá ser retirado no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação da empresa;
4.2 Os materiais deverão ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente instituído para recebimento dos lotes
constantes no anexo deste Termo, no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito Av. Feliciano Coelho, nº 98 Bairro: Trem, Macapá-AP, fone: (96) 99129-9819 em dias úteis, no horário de 8h30min às 12h00min e da 14h00min às
18h00min, e distribuição aos hospitais;
4.3 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o
transporte;
4.4 Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os dados constantes da nota fiscal/ fatura e
o endereço de entrega;
4.5 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 se aceita ou não; caso não aceita
incorrerá a Contratada às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações;
4.6 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados no tópico 4.2 deste Termo de
Referência.
5. DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:
5.1 Os materiais devem ser analisados por uma comissão técnica da área a ser nomeada pelo Secretário de Estado da Saúde
através de portaria e, após parecer favorável da mesma, encaminhado ao almoxarifado para recebimento definitivo e distribuição
aos hospitais;
5.2 Os materiais deverão ser entregues conforme acima devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e
manuseio, sem ônus de frete para o órgão e acompanhados das respectivas Notas Fiscais;
5.3 Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA a SESA/AP através de seu responsável 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, procedendo-se desta forma o recebimento definitivo.
5.4 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;
5.5 A forma de recebimento dos produtos será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações;
5.6 Serão devolvidos os produtos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo de Referência;
5.7 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão encarregada da fiscalização do contrato, o
qual será aposto no verso da Nota Fiscal.
6. DA NOTA FISCAL:
8.1 A Contratada deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo. A Nota
Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.
7. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
7.1. Sobre a Garantia
7.1.1 Para a solução envolvida na contratação, a Contratada deverá prestar garantia de funcionamento dos equipamentos
durante o período de 12 (doze) meses, a partir da emissão do termo de aceitação atestando o correto e pleno fornecimento do
objeto contratado;
7.1.2 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 especificada e nas condições e configurações constantes deste
Termo de Referência;
7.1.3 A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado;
7.1.4 No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde
que aprovado pela CONTRATANTE;
7.1.6 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;
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7.1.7 A CONTRATADA poderá requerer isenção do compromisso de garantia sobre o equipamento quando o(s) equipamento(s)
em questão estiver (em) com o lacre de garantia violado e sua composição divergente da amostra entregue como referência para
a Contratante.
8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
8.1 Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, o
acompanhamento e fiscalização da relação contratual.
8.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se prontamente atendidas pela
CONTRATADA, sem ônus para a SESA.
8.3 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;
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.
9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
9.1 A Contratada, durante a vigência do respectivo Contrato, comprometem-se a:
a) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
b) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos nos
hospitais contemplados, disponível até o término do prazo de garantia do último equipamento instalado;
c) Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;
d) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
e) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos, objeto do Contrato, 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 Contratante e a terceiros;
f) Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada estar ciente das normas técnicas dos vários
órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de
Referência;
g) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais
informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
9.2 A empresa deverá apresentar, no momento da entrega da proposta, o Termo de Garantia Integral emitido pelo fabricante de
no mínimo 12 meses para os materiais. 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;
9.3 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;
9.4 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;
9.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do material no Almoxarifado/SESA, incluindo as entregas feitas por transportadoras;
9.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a realização desta venda;
9.7 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;
9.8 Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
9.9 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;
9.10 A empresa vencedora não poderá transferir a terceiros no total ou parcialmente as obrigações assumidas no certame.
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10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que o FORNECEDOR possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições deste processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
10.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
10.4 Promover, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, 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 dos bens 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;
11.5 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do Almoxarifado Central da SESA para a entrega
dos produtos adquiridos;
11.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante
vencedora;
11.7 Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.
11. DAS PENALIDADES:
11.1 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 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das
cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:
11.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
11.1.3 apresentar documentação falsa;
11.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
11.1.5 não mantiver a proposta;
11.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
11.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
11.1.8 fizer declaração falsa;
11.1.9 cometer fraude fiscal.
11. 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.
11.3
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 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:
11.3.1

ITEM
1.

2.

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) 0,5% (meio 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.
ANEXO I – DESCRIÇÃO
ARMÁRIO
Material de confecção: Aço
Dimensões mínimas: 1,80 X 0,75 m
Números de portas: 02 portas
AVENTAL PLUBÍFERO
Avental padrão para uso profissional, confeccionado com borracha plumbífera flexível com
equivalência de 0,50mm de chumbo, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nos
ombros de 0,25mmpb; acabamento em nylon impermeável; o produto deve atender à norma
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NBR IEC 61331-3:2004.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
Modo de operação: digital
Capacidade: adulto.
Kilos: até 200 kg
BALCÃO DE ATENDIMENTO com espaço para computadores e impressora
Material de confecção: madeira/mdp/mdo/similar. Dimensões mínimas: em L (1,40x 1,40x1,10)
BALCÃO (SUPRIMENTOS)
Material de confecção: madeira/mdp/mdo/similar. Dimensões mínimas: reto (1,40x 0,70x 1,10)
BALDE CILÍNDRICO P/ DETRITOS COM PEDAL
Litros: 10
BIOMBO
Material de confecção: Aço / Ferro pintado
Rodízios: Possui
Tamanho: Triplo
CABIDEIRO
Tipo: piso
Material de confecção: madeira/ mdp/ mdf/ similar.
CADEIRA COM RODINHAS PARA ATENDENTES
Material de confecção: aço / ferro pintado
Rodízios: possui
Braços: possui
Regulagem de altura: possui
Assento/ encosto: estofado courvin.
CADEIRA DE RODAS
Material de confecção: alumínio
Braços: removíveis
Pés: removíveis
Elevação de pernas: possui
Suporte de soro: possui
Capacidade: de 100 kg.
CADEIRA
Material de confecção: aço / ferro pintado
Rodízios: não possui
Braços: não possui
Regulagem de altura: não possui
Assento/ encosto: estofado
CADEIRA
Material de confecção: aço / ferro pintado
Rodízios: possui
Braços: não possui
Regulagem de altura: possui
Assento/ encosto: estofado
CADEIRA FIXA
Material de confecção: aço / ferro pintado
Rodízios: não possui
Braços: não possui
Regulagem de altura: não possui
Assento/ encosto: estofado courvin
LONGARINA
Assento / encosto: Polipropileno
Número de assentos: 3 lugares
CAIXA TÉRMICA: com termômetro externo que mede a temperatura atual, mínima e máxima do
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conteúdo interno; Termômetro de máxima e mínima; produzido em material de alta resistência;
Revestimento interno de poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico; Capacidade para 15
litros; Fácil higienização;
CARRO DE CURATIVOS
Material de confecção: Aço / Ferro pintado
Acessório(s): Balde e bacia.
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS
Material de confecção: aço
Capacidade: mínimo de 07 litros
Suporte com rodízios: possui
Acessório(s): válvula, manômetro e fluxômetro.
COMADRE
Material de confecção: Aço inoxidável
Capacidade: Mínimo de 02 litros
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
Processador: No mínimo INTEL CORE i3 ou AMD A10 ou superiores
Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz
Sistema operacional: Windows 7 Pro (64 bits)
Interfaces de rede: 10/100/1000 e Wifi
Interfaces de vídeo: Integrada
Disco rígido: Mínimo de 500 GB
Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM
Tipo de monitor: 18,5” polegadas (1366 x 768)
Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio)
Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio)
Fonte: Compatível com o item
Garantia: Mínima de 12 meses
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
Tipo: bifásico
Suporte/teste para pás: possui
Pás internas: possui
Bateria: possui
ESCADA COM 2 DEGRAUS
Material de confecção: Aço inoxidável
FLUXÔMETROS
De 0 à 15 litros por minuto
Pressão de trabalho:Regulado dentro da faixa de +/-3, 5kgf/cm²
Composição :
Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável
Corpo em latão cromado
Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT).
Niple de saída botão cromado
GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Capacidade: mínimo de 400 litros.
GLICOSIMETRO kit com aparelho portátil a bateria CR2032, para dosar glicemia, resultado em
até 5 segundos, função liga e desliga.
IMPRESSORA LASER (COMUM)
Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33
PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso
Automático; Garantia mínima de 12 meses.
BALDE/ LIXEIRA
Material de confecção: Aço inoxidável
Capacidade: Mínio de 10 litros
Tampa: Possui
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MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS)
Estrutura/ Leito: Aço inox
Grades laterais: Possui
Suporte para soro: Possui
Acessório(s): Colchonete
MASCARA DE VENTURI
Máscara para oxigenoterapia sistema Venturi composta de 01 traqueia corrugada; 1 extensão
para conexão no fluxômetro; 1 adaptador para umidificação/ inalação; 6 válvulas coloridas
(laranja, rosa, verde, branca, amarela e azul).
Tamanho: ADULTO
MASCARA DE VENTURI
Máscara para oxigenoterapia sistema Venturi composta de 01 traqueia corrugada; 1 extensão
para conexão no fluxômetro; 1 adaptador para umidificação/ inalação; 6 válvulas coloridas
(laranja, rosa, verde, branca, amarela e azul).
Tamanho: INFANTIL
MESA AUXILIAR
Material de confecção: aço inoxidável
Gaveta: sim.
Com Rodízio.
MESA DE EXAMES
Material de confecção: aço inoxidável
Posição do leito: móvel
Acessório(s): suporte para papel
Gabinete com portas e gavetas: não possui.
MESA DE ESCRITÓRIO
Base: Aço / Ferro pintado
Composição: Simples
Material de confecção: Madeira / MDP / MDF / Similar
Divisões: De 1 a 2 gavetas
MESA DE MAYO
Material de confecção: Aço / Ferro pintado
Com Rodízio
Altura Regulável
Com Bandeja
NEGATOSCOPIO
Especificação: Negatoscópio 01 corpo, para fixação na parede com buchas de nylon e
parafusos; estrutura em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, pintado; com superfície
translúcida frente em acrílico translúcido, branco leitos e canaletas em aço; iluminado através de
iluminação com lâmpadas fluorescentes, com potência de 30 watts do corpo, com reator de
partida rápida; fixação dos filmes através de radiográficos; dimensões aproximadas: 40x10x50
cm (largura, profundidade e altura); alimentação: 110/220 volts 60hz.
OTOSCÓPIO
Composição mínimo de 05 espéculos reusáveis, com sistema de rosca, capa antiderrapante,
funcionamento a duas pilhas médias
Bateria: convencional.
OXÍMETRO DE PULSO
OxÍmetro Portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento
através de absorção de infra-vermelho não dispersivo.
Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo clip para pacientes adultos
Parâmetros: SpO2 e frequência cardíaca.
SpO2 Range: 0 - 100 %
Resolução: 1 % Precisão: 2 %
Frequência Cardíaca
Curvaplestimográfica: possui
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Sensor de SpO2: 01.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

PAPAGAIO
Material de confecção: Aço inoxidável
Capacidade: Mínimo de 01 litros
PRANCHA DE REMOÇÃO RÁPIDA: Pranchas longas de polietileno, rígida, totalmente radiotransparente, impermeável e que permitam flutuação. Peso aproximado de 6,0 Kg. Compatível
com ressonância magnética. Possuindo pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de
engate rápido, de tipo veicular, que permita imobilização tanto adulto quanto pediátrica. As
pranchas devem suportar pessoas de até 180 Kg. Deverá ter medidas mínimas de 1840mm de
comprimento, 450mm de largura e 55mm de espessura. Cor verde e azul. O equipamento deve
possuir registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA.
PROTETOR DE TIREOIDE
Protetor de tireóide adulto convencional para proteção individual com registro no Ministério da
Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho confeccionado em borracha
plumbífera testada e aprovada flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb,
acabamento em nylon lavável.
Largura: 150 mm
Comprimento: 600 mm
Peso: 0.34 kg
RELÓGIO DE PAREDE em formato circular com diâmetro aproximado de 300mm e espessura
aproximada de 30mm; mostrador analógico com numerais arábicos na cor preta, fundo liso na
cor branca; ponteiros marcadores (horas, minutos, segundos) na cor preta; com todo o seu
perímetro envolto em moldura com acabamento no padrão alumínio escovado ou cromado;
movido à pilha ou bateria. Prazo de garantia mínimo de 6 (seis) meses
RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO,
TAMANHO ADULTO
Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de
1600 mL, com válvula unidirecional, diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo
bolsa. Máscara com bojo adulto transparente e com coxim em silicone.
RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO,
TAMANHO INFANTIL
Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de
500 mL, válvula unidirecional, com diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo
bolsa em silicone. Máscara infantil em silicone, com bojo transparente com coxim em silicone.
RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO,
TAMANHO NEO-NATAL:
Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de
250 mL, válvula unidirecional, com diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo
bolsa neonatal em silicone máscara neonatal.
TERMINAL COMPACTO GERENCIADOR DE ATENDIMENTO:
Realizar a emissão de senhas através de toque na tela de autoatendimento em plataforma
intuitiva e de fácil assimilação, dispensando com isso a contratação de funcionários para triagem.
Display touchscreen de 10,1 polegadas;
Tela customizável com menus e submenus;
Emissão de senhas personalizadas contendo nome da empresa, do serviço, data, hora e
mensagem institucional editável;
Acionamento via rede de computadores;
Chamada através de um ou mais TVs com entrada HDMI;
Recurso para chamada voz;
Módulo opcional para avaliação do atendimento com os conceitos ÓTIMO, BOM, REGULÁVEL e
RUIM; Possibilidade de acesso remoto via internet;
Software para controle do atendimento em tempo real;
Geração de relatórios estatísticos contendo informações como a quantidade de atendimento por
período, por serviço e por guichê, além do tempo de espera;
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Processador Intel , Celeron, CPU J1800 @2.41 ghZ 2.41 ghZ 2.41 GHz;
Memória RAM de 4.00GB;
SSD de 128GB Compatibilidade com o Sistema Operacional Windows nas versões 7 32bits; 8 32
bits; 10 32 bits e 10 4.00 GB;
Requisitos para instalação*: ponto de alimentação elétrica; ponto de comunicação rede LAN
Ethernet;
Pc ou mini PC dedicado ao sistema com saída HDMI e TV com entrada HDMI;
Dimensões: largura 25 cm x Altura 14 cm x Profundidade 34cm;
Peso Liquido: 3,5 kg;
Peso bruto: 5 kg;
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE
1. Generalidades:
Aparelho microprocessado destinado para transporte de pacientes adultos e pediátricos em
ambulâncias e resgates de emergência.
2. Características técnicas mínimas:
2.1. Deve possuir os seguintes controles e características:
2.1.1. Deve permitir a ventilação invasiva e não-invasiva, com compensação de fugas;
2.1.2. Volume corrente de 100 a 2000 ml, no mínimo;
2.1.3. Tempo inspiratório de 0,2 a 5 segundos, no mínimo;
2.1.4. Freqüência respiratória de 2 a 50 rpm, no mínimo;
2.1.5. Sensibilidade ajustável de 3 a 12 L/min, ou -2 a -5 cmH2O, ou OFF (desligada);
2.1.6. Ajuste de FiO2 de 50 a 100%, no mínimo;
2.1.7. PEEP/CPAP interno ajustável eletronicamente de 0 a 15 cmH2O;
2.1.8. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 3 horas;
2.1.9. Alimentação elétrica a partir da rede AC/DC de 100 a 240V/ 50 a 60Hz, com comutação
automática;
2.1.10. Sistema pneumático com válvula limitadora de pressão na entrada de Oxigênio;
2.1.11. Peso total do ventilador inferior a 5 kilos, incluindo a bateria interna;
2.1.12. Garra de fixação para suporte em macas para facilitar o transporte de pacientes;
2.2. Deve apresentar a monitoração através de tela dos seguintes parâmetros
ventilatórios, no mínimo:
2.2.1. Pressão de vias aéreas;
2.2.2 Volume minuto expiratório;
2.2.3. Freqüência respiratória total;
2.2.4. Fluxo inspiratório;
2.2.5. PEEP;
2.2.6.Tempo inspiratório.
2.3. Deve possuir os seguintes modos ventilatórios:
2.3.1 Volume controlado/assistido;
2.3.2 SIMV;
2.3.3. CPAP;
2.3.4. Pressão de Suporte;
2.3.5. Pressão controlada/assistida.
2.4. Deve apresentar ventilação de apnéia para todos os modos ventilatórios espontâneos,
incluindo CPAP;
2.5. Deve possuir os seguintes alarmes audiovisuais, no mínimo:
2.5.1. Pressão máxima e mínima de vias aéreas;
2.5.2. Apnéia;
2.5.3. Carga de bateria baixa;
2.5.4. Baixa pressão de alimentação de Oxigênio.
3. Acessórios
3.1. Devem acompanhar os seguintes acessórios:
3.2. 02 (dois) circuitos autoclaváveis para pacientes adultos e pediátricos;
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3.3. 01 (uma) mangueira para conexão à rede de Oxigênio;
3.4. O equipamento deve ser acompanhado pelo manual de operação e serviço em língua
portuguesa.
4. Apresentar Certificado de conformidade com as seguintes normas:
4.1. NBR IEC 60601-1 Equipamento eletromédico: Prescrições gerais para segurança, IEC
60601-1-2 Prescrições gerais de compatibilidade eletromagnética e NBR IEC 60601-2-12
Ventilador Pulmonar: Requisitos específicos para Ventiladores ou equivalente com o país de
origem;
4.2. Certificado do Registro no Ministério da Saúde;
4.3. Deverá apresentar boas práticas de fabricação, quando o licitante for o fabricante do
equipamento ofertado, conforme a RDC n 59 de 27 de junho de 2000.
4.4. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data da entrega ao destinatário final.
Macapá/AP, 20 de junho de 2018.
Jeruza Amanda Teixeira Barros
Responsável Termo de Referência
Luíza Silva Gonçalves de Paula
Responsável Termo de Referência
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ____________________________________________
CGC/CNPJ:_____________________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________Fone/Fax)_______________
CONTA CORRENTE Nº:__________ BANCO:___________AGÊNCIA Nº: ___________
DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
REPRESENTANTE: ___________________________________
CPF Nº: ____________________________________________
CI Nº:______________________________________________
Apresentamos nossa proposta para o contrato que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes
destinados às unidades de Pronto Atendimento de Laranjal do Jarí - (UPA), tal aquisição visa a qualificação e otmização dos
atendimentos, e os equipamentos deverão ser fornecidos conforme as especificações técnicas e detalhamentos contidos no
Anexo I do Edital (Termo de Referência). conforme abaixo:
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO
VL.
VL.
ITEM
DESCRIÇÃO
UND.
QTD.
ANVISA
UNITÁRIO
TOTAL
XX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXX

XXXX
TOTAL

XXXX
XXXX

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (no mínimo de 90 dias a contar da data de sua apresentação)
Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel (timbrado), que identifique à licitante.
Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou
qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.
_____________,_____ de _____________ de 20___.
_____________________________________________
Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2018– SESA-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezesseis, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do
Amapá (SESA), neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Av. FAB, nº 69 - Centro, Macapá-AP, inscrito no
CNPJ (MF) sob o nº 23.086.176/0001-03, representada pelo (a) Secretário (a) de Estado da Saúde, Sr. (a)
____________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________ e CPF (MF) nº ___________________,
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 3182/2016, 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 040/2018, RESOLVE registrar o (s) preço (s) da (s) empresa (s) relacionada (s) no item 4
desta Ata, neste ato também denominada(s) DETENTORA (S) DA ATA, LICITANTE (S) ou LICITANTE (S) VENCEDORA (S),
de acordo com a classificação por ela (s) alcançada (s), observadas as condições do Edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à Unidade
de Pronto Atendimento do Laranal do Jari (UPA), tal aquisição visa a qualiicação e otimização dos atendimentos, de acordo
com as características mínimas descritas no Anexo I (Termo de Referência), do Pregão Eletrônico n.º 040/2018R, que passa
fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DA ATA DE 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
3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Superintendência de Atenção à Saúde – SAS da Secretária de
Estado da Saúde do Amapá.
4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata, se encontram
indicados no (s) quadro (s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO
VL.
VL.
ITEM
DESCRIÇÃO
UND.
QTD.
ANVISA
UNITÁRIO
TOTAL
XX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXX

XXXX

TOTAL DA COTA

XXXX
XXXX

5. CADASTRO DE RESERVA
5.1. Ficam registradas no quadro abaixo, para contratações futuras, os seguintes fornecedores e preços para formação do
“Cadastro de Reserva”, respeitando sua ordem de classificação, em conformidade com o art. 12 do Decreto Estadual nº
3182/2016, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 15, todos do Decreto Estadual nº
3182/2016.
ITEM XX
UNIDADE: XXXXX
QUANTIDADE: XXXXX
VALOR UNITÁRIO: XXXXX
VALOR TOTAL: XXXXX
FORNECEDOR (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
XXXXXXXXXXXXXX
6. DOS INSTRUMENTOS LEGAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

MARCA/FABRICANTE/REGISTRO
ANVISA
XXXXX
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6.1. Após a assinatura da presente Ata e convocação formal, a licitante deverá assinar o instrumento contratual e retirar a Nota
de Empenho, no prazo de até 5 (cinco) dias.
6.2. É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
6.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital,
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas reais necessidades.
6.4. A SESA não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a efetuar as aquisições 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.
6.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a SESA,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação,
aquiescer a detentora da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
6.6. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos
preços praticados no mercado.
7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG) ou qualquer órgão e entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da Ata, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
7.2. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento do quantitativo
de cada item registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, conforme § 3º, artigo 24 do Decreto
Estadual 3.182, de 2 de setembro de 2016.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados
na ata.
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
8.6. 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 6.6.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
9.1. Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no ANEXO I do Edital, do Pregão Eletrônico n.º 040/2018REPUB;
9.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
referentes às condições firmadas na presente Ata;
9.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;
9.5. Obrigar-se ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) dos contratos advindos desta ata, estipulado no Edital do Pregão
Eletrônico n.º 040/2018, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
9.6. 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.
10. DAS PENALIDADES
10.1. 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:
10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
10.1.3. Apresentar documentação falsa;
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10.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
10.1.5. Não mantiver a proposta;
10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.8. Fizer declaração falsa;
10.1.9. Cometer fraude fiscal;
10.2. 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;
10.3. 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:
10.3.1. 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 nãoaceitação 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;
11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. 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.
11.2. 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;
11.2.1. 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;
11.3. 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;
11.3.1 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.
11.3.2. 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;
11.4. 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;
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11.6 Na fase de homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes condições.
11.6.1 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.
11.7. 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, o Decreto Estadual 3182/2016 de 02 de setembro de 2016, e subsidiariamente à
Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1. 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 demonstrado e justificado pela Administração;
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12.2. 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.
13. DA PUBLICIDADE
13.1. 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, será publicada no Diário Oficial do Estado, em obediência
ao § 3º, III do art. 13 do Decreto Estadual nº 3182/2016.
14. DA DESPESA
14.1. A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, conforme quadro
abaixo.
AÇÃO
FONTE
ELEMENTO DE DESPESA
1056.26
216
44.90.52
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 304.205786/2018, Edital do Pregão Eletrônico n.º 040/2018 e as
propostas, com preços e especificações;
15.2. 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;
15.3. 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;
15.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria.
15.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata o subitem
15.3 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.

TESTEMUNHAS:
Nome: ___________________________
CPF: ____________________________

____________________________________
Secretário de Estado da Saúde do Amapá
____________________
Empresa
Nome: ___________________________
CPF: ____________________________

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MODELO DE 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 20___.
__________________________________________________
(Nome completo do declarante)
__________________________________________________
(Nº da Cédula de Identidade do declarante)
___________________________________________________
(Assinatura)
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Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora.
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS
Declaramos a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, referente ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 040/2018 –
SESA/AP, que não possuímos em nosso 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 n.º 9.854/99).

Local, ______ de ____________________ de 20___.

________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO DECLARANTE

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora.

ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MODELO DE 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 na ________________ (endereço), concedeu (ou concede) para esse Órgão (ou empresa)
o(s) seguinte(s) serviço(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,_____ de _____________ de 20___.
________________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE
NOME DO DECLARANTE
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora.
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
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 Nº 040/2018-REPUB/SESA/AP da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (SESA), 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 §4º do Art.3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
Local, _____ de _____________ de 20___.
____________________________
(Representante Legal)
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora.
ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2018-REPUB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 304.205786/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
____________(representante
legal
da
empresa),
como
representante
devidamente
constituído
da
empresa____________________, localizada no endereço __________________________, CNPJ nº______________________,
doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o
Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40), que:
a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de maneira independente pela
licitante;
b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa, antes da homologação do
certame;
c)Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão;
d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.

Local, em _____ de _______________de ________20___.
______________________________________________
Representante legal da empresa licitante
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora.
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