
 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 - CPL/SESA-AP 
PRODOC N°: 0002.0093.1851.0003/2021 

PREÂMBULO: 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, sediado (a) Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-
073 - Macapá-AP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, através do 
sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas 
as suas fases, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014; 
Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/06/2021, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/07/2021, às 08h00min (horário de 
Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 06/07/2021, às 10h00min (horário de Brasília) 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DOUTOR 
ALBERTO LIMA – HCAL, de acordo com as características mínimas descritas no anexo I deste 
Termo de Referência. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3. Esta licitação possui itens com valores de até R$80.000,00 reais, destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Art. 6º do decreto nº 
8.538, de 6 de outubro de 2015. 

1.4. O valor estimado para essa aquisição será de R$ 289.291,96 (duzentos e oitenta e nove mil, 
duzentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos). 

2. DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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 
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das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for 
o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos. 

2.6. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br. 

3. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação e atendam 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. 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; 

3.6.2. 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; 

3.6.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.6.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.6.5. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 

3.6.6. Empresa impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública, durante 
o prazo de sanção aplicada; 

3.6.7. 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; 

3.6.8. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

3.6.9. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação. 

3.6.10. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; e Servidores desta Secretaria de Estado da 
Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

4.2. Os licitantes deverão anexar as propostas conforme descrito no Anexo II do Edital. 

4.3. As propostas devem apresentar também a quantidade mínima das fraldas por caixa, de modo a evitar 
o fracionamento da embalagem original, quando do pedido de empenho, conforme descrito no Anexo 
I do Termo de Referência. 

4.4. envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

4.5. licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

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

4.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

4.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

5.1. 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 dos 
objetos para o item o qual deseja, observadas as especificações conforme Anexos II do edital.  

5.2. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993.  

5.3. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.4. descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5.5. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 



 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, no 
sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o pregão 
eletrônico. 

6.2. 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. 

6.3. Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.4. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.5. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

6.7. sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

6.8. 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. 

6.9. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso 
e senha;  

6.10. licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  

6.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e 
fechado. compõe-se de dois estágios: a etapa aberta de envio de lances; e a etapa fechada 
para oferecimento de lances finais. 

6.14. O modo de disputa aberto e fechado possui 15min de tempo inicial fixo, sendo sucedido de 
até 10min de tempo aleatório adicional (sem prorrogações). Após isso, nos próximos 5 min, 
os melhores lances (até 10% superiores ao menor lance), terão a oportunidade de ofertar um 
último valor/lance fechado. 

6.15. Nos 5 min destinados à oferta de proposta/lances fechados, o licitante poderá optar por 
manter seu último valor ou cobri-lo em um novo e último lance final e fechado. 

6.16. Passados os 5 min, as propostas fechadas serão conhecidas, apurando-se qual delas é a 
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mais vantajosa para a Administração. 

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

6.18. Sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre 
o pregoeiro e os licitantes. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 
§ 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

7.2. Será desclassificada a proposta, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão 
nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível 

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 

7.5. Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” no prazo de duas horas, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

7.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

7.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

7.10. Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.13. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  

8. DA HABILITAÇÃO 
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8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

8.7. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir 
os seguintes documentos: 

 

8.8. Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.8.1. Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

8.8.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

8.8.3. 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.  

8.8.4. Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

8.8.5. 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. 

8.8.6. 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 VII, do Edital. 

8.8.7. 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 VIII, do Edital. 

8.8.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

8.8.9. 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) 
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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. 

8.9. Relativos à Regularidade Fiscal:  

8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso. 

8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

8.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

8.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

8.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 

8.9.9. Certificado de Ilícitos Trabalhistas atualizados, emitido pelo Ministério do Trabalho, através 
da CNDT;  

8.10. Relativa à Qualificação Técnica: 

8.10.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do 
Anexo VI, que 

8.10.2. comprove já ter fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se 
foram cumpridos os prazos 

8.10.3. estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou  privado, em papel timbrado, assinado e datado. 

8.10.4. Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente 
impeditivo de habilitação, 

8.10.5. fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador - Anexo IV. 

8.10.6. Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (original ou cópia 
autenticada) e cópia 

8.10.7. autenticada do Alvará Sanitário e Licença de funcionamento do Licitante, expedido pelo 
Serviço de Vigilância 
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8.10.8. Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares. Não será 
aceito protocolo de alvará 

8.10.9. (licença) inicial. 

8.10.10. Registro vigente no Ministério da Saúde (identificando o item em cada registro em sua 
proposta), através de: 

8.10.11. Publicação do registro no DOU, onde conste o produto e o cabeçalho identificando a 
portaria que registrou o produto; 

8.10.12. Comprovante de registro emitido pelo Ministério da Saúde demonstrando sua vigência, 
caso a validade do registro esteja vencido, apresentar também o pedido de revalidação; 

8.10.13. Apresentar Certificado de Boas Pratica de Fabricação e Controle por linha de 
produção/produto, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
(Portaria nº. 2.814/98MS). No caso de produto importado apresentar Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle emitido pela autoridade sanitária do país de origem ou 
laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira, bem como laudo de análise 
do(s) lote(s) a ser(em) fornecido(s) no Brasil. Não serão aceitos protocolos de revalidação 
de boas práticas. 

8.11. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

8.11.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

8.11.2. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação. 

8.11.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 

8.11.4. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial 
ou jornal de grande circulação da sede da licitante. 

8.11.5. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

8.11.6. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade. 

8.11.7. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

8.11.8. Caso o licitante seja Cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 

8.11.9. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

8.12. LG = 
8.13. Ativo Circulante + Realizável a Longo 
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Prazo 

8.14. Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

8.15. SG = 

8.16. Ativo Total 

8.17. Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

8.18. LC = 
8.19. Ativo Circulante 

8.20. Passivo Circulante 

 

8.20.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

8.20.2. licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 
último exercício. 

8.20.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

8.20.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

8.20.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

8.20.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

8.20.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.20.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.20.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
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classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

8.20.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

8.20.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

8.20.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, 
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.2. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 
seu representante legal. 

9.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

9.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.5. Deverão ser encaminhadas as propostas conforme Anexos II deste Edital, especificando os valores 
de cada item, tendo estas o prazo de validade de 90 (noventa) dias. 

9.6. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da 
Lei n° 8.666, de 1993.  

9.7. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades 
da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras 
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base 
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG 
nº. 05/2017. 

9.8. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.9. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

9.10. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 

 



 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

9.11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 

 

10. DO RECURSO 

 

10.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação do licitacoes-
e, será aberto o prazo de até 01 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. 

10.2. Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou 
rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

11.4. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no licitações-
e, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo pregoeiro, conforme estabelece o inciso 
IX do art. 17 do Decreto 10.024/2019, sempre que não houver recurso, e homologada pelo Secretário 
de Estado de Saúde (a), conforme inciso V, do art. 13 do Decreto 10.024/2019. 

12.2. objeto será adjudicado com o critério de menor preço por item, conforme a classificação da proposta, 
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observados as especificações técnicas, desempenho e qualidade definidos no Edital. 

12.3. 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. 45 do Decreto 
10.024/2019). 

12.4. 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. 

13. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

13.1. prazo de entrega está previsto no item 12 do Termo de Referência do Edital. 

14. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

14.1. recebimento está previsto no item 21 do Termo de Referência do Edital. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

15.1. Estão previstas no item 14 e 15 do Termo de Referência do Edital. 

16. DAS PENALIDADES 

16.1. Estão previstas no item 22 do Termo de Referência do Edital. 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

18. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

 

18.1. Até 03 (três) 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 cogec.licitacao@saude.ap.gov.br 

18.2. 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 até dois dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

18.3. 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. 

18.4. 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 cogec.licitacao@saude.ap.gov.br 

18.5. 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. 

18.6. 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. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

19.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

http://www.comprasnet.gov.br/
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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.   

19.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

19.4. 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. 

19.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

19.9. desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

19.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11. Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos na Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por meio da 
Coordenadoria de Gestão de Compras, sediado (a) Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - 
Macapá-AP, nos dias úteis, no horário das 08:00h horas às 18:00h horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20. DOS ANEXOS 

 

20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.2. Anexo I - Termo de Referência; 

20.3. Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 

20.4. Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

20.5. Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Constitucionais; 

20.6. Anexo V - Modelo de Atestado (ou declaração) de Capacidade Técnica; 

20.7. Anexo VI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

20.8. Anexo VII – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

21. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

21.1. Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, o Pregoeiro solicitará da licitante 
vencedora o encaminhamento da proposta, ao lance final e dos documentos de habilitação em meio 



 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório.  

21.2. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do ANEXO I 
(Termo de Referência) do Edital. 

21.3. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 
obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

21.7. 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. 

22. DO FORO 

 

22.1. 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, 21 de junho de 2021. 

 

 

MAYKON DOUGLAS ROCHA HAMILKA 
Pregoeiro - SESA/AP 
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Aprovo e autorizo o Termo de Referência, 

de acordo com a Lei 8.666/93. 

 

DATA: / / 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

do Amapá Decreto n° 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 

 
1   – DO OBJETO  

1.1 – O presente Termo de Referência tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DOUTOR ALBERTO LIMA – HCAL, vinculado a esta 
Secretaria de Estado da Saúde, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

1.2 – Especificações técnicas: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR R$ VALOR TOTAL R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

CÂMARA PARA   CONSERVAÇÃO DE 
HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS 
Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de 
sangue, hemoderivados com capacidade interna de no 
mínimo 120 litros. Deve possuir: câmara interna construídas 
em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço 
inoxidável; porta no mínimo Vidro triplo com sistema de anti- 
embaçamento; Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas 
paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na 
parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de 
comando com memória interna de eventos e desempenho de 
temperatura, após abertura da porta; 
Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de 
temperatura, com evaporação do condensado; Faixa de 
trabalho de 2°C a 6°C; Sistema de alarme sonoro e visual para 
no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da 
caixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; 
Acionamento automático da iluminação interna em LED, na 
abertura da porta; Sistema de discagem por telefone 
automática; Sistema de relatório exportável por pen drive, 
dados criptografados com registros de eventos e desempenho 
das temperaturas interna da Câmara; registros de dados 
criptografados; Sistema de segurança acoplado ao 
equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema 
de refrigeração em casos de panes elétricas/eletrônicos do 
comando    principal, para    mantimento da  ativação do 
equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$10.733,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 42.931,99 
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 de contingências necessárias. Tensão de acordo com a 
necessidade da entidade solicitante 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA 
Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no 
mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, 
Contagem total de eritrócitos, leitura espectrofométrica de 
hemoglobina   (cianometahemoglobina),  Determinação 
hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, 
Determinação   da Hemoglobina Corpuscular   Média, 
Determinação da concentração da Hemoglobina Corpuscular 
média, Determinação do Indíce de Anisocitose, Contagem 
total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário 
médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da 
amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de 
linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor 
relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem 
de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos 
(valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor relativo), 
Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de 
eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor 
absoluto), Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem 
de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos 
atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células 
imaturas (valor absoluto), Contagem de grandes células 
imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e 
Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de 
hemoglobina:  método fotométrico.  Capacidade  de, no 
mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos 
abertos com aspiração de 30μl, ou menos. Limpeza 
automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas 
para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração 
totalmente automáticas. Identificação de amostras: 
alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes 
programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série 
branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. 
Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e 
matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade solicitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 50.833,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 50.833,00 

 
 
 
 
 
 

03 

MICROSCÓPIO LABORATORIAL 
Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de 
Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para 
trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 
160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo 
Siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de 
distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas 
oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; 
Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X 
Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de 
oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de 

 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
R$ 6.262,00 

 
 
 
 
 
 
R$ 25.048,00 
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 diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 
1000X (desejável possuir configuração opcional ate 1600X 
com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 
àrea minima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 mm, 
Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da 
lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e 
macrométrica, com Knob Independente, com controle de 
pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de 
segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina 
e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no 
mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 
mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, 
torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com 
coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com 
ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla 
Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra. Manual 
de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação 
elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

   

 
04 

AGITADOR DE KLINE 
Características físicas: controle de 

tempo/velocidade. Digital/variável. 

 
01 

R$ 2.082,98 R$ 2.082,98 

 
 
 
 
 

 
05 

SISTEMA DE AFÉRESE 
Equipamento destinado à   realização de  coleta de 
hemocomponentes, aférese transfusional, e procedimentos de 
aférese com finalidade terapêutica utilizando dispositivos 
descartáveis de uso único. Permite realizar procedimentos de 
coleta de  plaquetas,   plasmaférese, leucaférese, 
eritrocitaférese,   troca ou  depleção, coleta   de células 
mononucleares, coleta de granulócitos e leucoleta de 
linfócitos. Possui controle automático do gotejamento de 
anticoagulante durante todo o procedimento e emite alarmes 
visuais e sonoros em caso de falhas nesses gotejamentos. 
Possui sistema de segurança em casos de falhas de utilização, 
falhas de montagem do dispositivo, falhas internas no 
equipamento ou alterações durante o procedimento que 
possam vir a prejudicar o doador ou paciente durante 
qualquer fase da utilização do equipamento. Acompanha 
NoBreak. 

 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
R$ 150.000,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 150.000,00 

 
06 

CENTRÍFUGA LABORATORIAL 
Tecnologia/Tipo. Para tubos – de 04 até 30 amostras/digital. 04 

R$ 3.993,00 R$ 15.972,00 

 

07 

ESTUFA DE CULTURA 
Material de confecção: aço inoxidável; Com temperatura até 
70°C; Com porta interna (vidro temperado); Capacidade de 
20 até 50 litros. 

 
01 

 
R$ 2.423,99 

 
R$ 2.423,99 

TOTAL R$ 289.291,96 

 

2   – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

2.1 – A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica 
em face de Secretaria de Saúde receber Emenda Parlamentar de proposta de n° 
06023.582000/1190-16, para aquisição de equipamentos para o Hospital de 
Especialidades Clínicas Doutor Alberto Lima – HCAL conforme Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sendo distribuídos conforme proposta 
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cadastrada no Sistema do Ministério de Saúde; 
2.2 – O Hospital de Especialidades Clínicas Doutor Alberto lima – HCAL é o único 
hospital de alta complexidade que possui clínicas especializadas para o 
atendimento de todos os pacientes da capital do estado e região ribeirinha, conta 
com um complexo conjunto de serviços de apoio terapêutico como imaginalogia, 
laboratório, ambulatório de especialidades, lavanderia, clínica de doenças mentais, 
clínica de nefrologia, clínica de doenças transmissíveis, clinicas médicas, clínica de 
traumato- ortopedia, clínica cirúrgica, centro de terapia intensiva, centro cirúrgico 
e serviço de nutrição e dietética, totalizando mais de 200 leitos instalados. Os 
equipamentos solicitados tem como função diretamente o atendimento laboratorial dos 
pacientes ligados à rede pública de saúde, contemplando exames e procedimentos 
hematológicos que são realizados neste estabelecimento de saúde, além do 
armazenamento de medicamentos reagentes e produtos que necessitam de refrigeração 
para se manterem próprios para aplicação, tal aquisição se mostra de máxima 
necessidade, posto que a atualização e substituição de equipamentos que compõe os 
laboratórios deste hospital geral, se mostram defasados e até mesmo obsoletos em 
comparação as novas tecnologias e métodos de exames utilizados no âmbito laboratorial 
atualmente. De acordo com o CNES 2020645, o hospital disponibiliza de recursos 
humanos capacitados e habilitados em seu quadro para operacionalização dos 
equipamentos bem como ambientes adequados para receber os equipamentos. O 
resultado esperado com a aquisição destes equipamentos é prestar um atendimento ágil, 
com diagnóstico preciso, seguro e resoluto, com mais resolutividade, bem como a maior 
satisfação dos usuários do SUS. 

3   – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

3.1 - O referido processo licitatório deverá ser realizado na modalidade PREGÃO, 
na FORMA ELETRÔNICA, conforme a Lei Federal n° 10.520/2002, sendo o critério 
de julgamento o MENOR VALOR UNITÁRIO, com utilização do modo de disputa 
aberto e fechado, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Complementar n° 123/2006, Decreto n° 8.538/2015, Lei Complementar n° 
147/2014 e subsidiariamente, no que couber, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações e outras normas aplicáveis à espécie. 

4   – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
 

4.1 – Os materiais descritos no item 1.2 deste Termo de Referência são 
classificados como bem comum em atendimento ao disposto no art. 3, inciso II do 
Decreto n° 10.024/2019, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos neste Termo de Referência e no Edital da licitação, por 
meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. 

5   – DO VALOR ESTIMADO  
 

5.1 – O Valor estimado para a aquisição do objeto é de R$ 289.291,96 (duzentos e 
oitenta e nove mil, duzentos e niventa e um reais e noventa e seis centavos) 
conforme pesquisa de preço realizado pelo Núcleo de Cotação de Preços da SESA. 
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6   – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

6.1 – A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária: 

 
FONTE AÇÃO NATUREZA DA DESPESA 

216 1056 44.90.52 

 

7   – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 

7.1 – Poderão participar desta licitação os interessados que pertencem ao ramo de 
atividade do objeto desta licitação, regularmente cadastrados e habilitados, ou os 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
neste Termo de Referência e seus anexos; 
7.2 – Das pessoas impedidas de participar: 

7.2.1 – Esteja sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução 
ou liquidação; 

7.2.2 – Esteja com o direito de participar de licitações e contratações 
suspenso com a Administração Direta ou Indireta Estadual; 

7.2.3 – Tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; 

7.2.4 – Tenha o agente público integrante do órgão promotor e/ou do órgão 
solicitante da licitação, que participe da empresa na qualidade de sócio, dirigente 
ou responsável técnico, vedada também sua participação indireta; 

7.2.5 – Não contenha no seu contrato ou estatuto social finalidade ou 
objetivo compatível com o objeto deste Termo de Referência; 

7.2.6 – Seja empresa ou instituição vinculada ao Governo do Estado do 
Amapá; 

7.2.7 – Que esteja reunida em consórcio sob qualquer forma ou 
constituição; 

7.2.8 – Juntas pretenderem participar do certame, enquanto controladoras, 
coligadas, subsidiárias ou que tenham sócio comum entre si, independente da 
forma ou constituição, para preservar o princípio do sigilo da proposta; 

7.2.9 – Constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, constante no portal da 
internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 

8   – DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA  
 

8.1 – A licitante deverá apresentar proposta em que conste explicitamente a marca 
e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à 
ANVISA ou comprovante de Produto Não Regulado pela ANVISA. Não será aceito 
número de protocolo de solicitação de Regularização de Produto junto à ANVISA; 
8.2 – A licitante deverá apresentar o documento “Instruções de Uso” (Manual) do 
Item ofertado para comprovação das especificações técnicas, devendo este 
documento ser o registrado na ANVISA quando tratar-se de Produto Registrado 
(classe III e IV) neste órgão; 
8.3 – Quando tratar-se de Produto Regulado pela Anvisa a licitante poderá, para 
comprovação das especificações técnicas, além do documento “Instruções de Uso” 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
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(Manual) do item ofertado apresentar também documentação técnica 
complementar registrada na ANVISA, não sendo aceito documento não registrado na 
ANVISA para comprovação das especificações técnicas quando o item ofertado se tratar de 
Produto Registrado (classe III e IV) neste órgão; 

8.4 – Quando tratar-se de Produto apenas cadastrado (classe I e II) na ANVISA ou 
Produto Não Regulado pela ANVISA a licitante poderá, para comprovação das 
especificações técnicas, em substituição ou complementação ao documento 
“Instruções de Uso” (Manual) do item ofertado apresentar documentação técnica 
retirada diretamente do site do fabricante do produto. 
8.5 - Para efeito de julgamento da melhor proposta deverá ser analisado as 
condições de fornecimento do objeto, bem como a relação entre preço e velocidade 
na entrega do referido objeto e a idoneidade da licitante; 
8.6 - O material ofertado deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de 
produção atual do respectivo fabricante e em perfeitas condições de uso; 
8.7 - O material deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, podendo ser 
maior que este tempo sem aumento do valor da proposta; 
8.8 - A proponente deverá indicar expressamente em sua proposta o nome das 
empresas responsáveis pela garantia e que a prestarão o serviço no Amapá e ou 
estado circunvizinho, com os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço 
completo, telefone de contato, endereço eletrônico e nome do responsável técnico 
de contato; 
8.9 - Juntamente com documentos exigidos para a habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos 
que sejam encaminhados à Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC/SESA, 
em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação da CPL, podendo ser 
encaminhada ao email: cogec.licitacao@saude.ap.gov.br. 

9   – DA AMOSTRA  

9.1 – Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de 
solicitar amostras para realizações de testes que comprovem a qualidade do produto 
ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, 
desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer 
das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído. 

10 – DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  
 

10.1 - Para comprovação da habilitação jurídica: 
10.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

10.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

10.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país. 

10.1.4 - Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 
idoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de 
qualquer esfera de Governo. 

10.1.5 - Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação. 

10.1.6 - Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta 

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
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Comercial da sede da empresa. 
10.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

10.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
10.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto da presente licitação. 

10.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

10.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos 
expedidores. 

10.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
10.3 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 

10.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede do proponente; 

10.3.2 - Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. O Pregoeiro e 
sua equipe de apoio não farão conferência com o original. 

10.3.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, apresentado na forma da lei, juntamente com a cópia do livro Diário 
devidamente registrado na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
11 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados; 

11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

12 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
 

12.1 – O prazo para entrega de todos os itens serão de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedida 
pelo Fundo Estadual de Saúde da Secretaria de Saúde (FES/SESA), a qual deverá ser 
retirada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação da 
empresa; 
12.2 – Os objetos do presente Contrato serão recebidos provisoriamente no 
Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito Avenida Anhanguera, nº 265 - 
Bairro: Beirol, CEP n° 68.902-005, Macapá-AP, em dias úteis, no horário de 
08h00min as 18h00min; 
12.3 – Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de 
forma a permitir completa segurança durante o transporte; 
12.4 – Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados 
externamente com os dados constantes na Nota Fiscal/fatura e o endereço de 
entrega; 
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12.5 – No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a 
Contratada deverá comunicar por escrito a Contratante e solicitar novo prazo 
discriminando a data da provável entrega, podendo a justificativa ser aceita ou não, 
caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas neste Termo de 
Referência e na Lei n° 8.666/93 e alterações; 
12.6 – As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento dos 
produtos no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam 
direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser 
contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a 
inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na 
proposta de preços. 

13 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 

13.1 – A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser formalizada através de 
Contrato Administrativo ou nota de empenho, nos termos do Art. 62 da Lei 8.666/93 e conforme 
as disposições contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

14 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 

14.1 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento; 
14.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
14.3 – A Contratante se reserva o direito de rejeitar os equipamentos entregues 
em desacordo com os requisitos mínimos estabelecidos neste termo; 
14.4 – Interromper o uso de quaisquer materiais e equipamentos que apresentem 
irregularidades, comunicando o fato à contratada; 
14.5 – Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
14.6 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
14.7 – Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 
14.8 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada com relação ao objeto deste Termo; 
14.9 – Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 
praticados no mercado; 
14.10 – Permitir livre acesso às suas instalações dos empregados da Contratada, 
devidamente identificados, para entrega dos materiais e equipamentos, objeto 
deste Termo de Referência; 
14.11 – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados; 
14.12 – Armazenar o equipamento em local seguro até o momento de sua 
conferência pela contratada e posterior instalação; 
14.13 – Receber e atestar a nota fiscal de pagamento, após a instalação e 
treinamento, conforme estabelecido. 
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15 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 

15.1 – A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste 
instrumento e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

15.1.1 – Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

15.1.2 – Substituir, no prazo determinado pela Administração (SESA), todos 
os equipamentos/produtos que venham a apresentar defeitos irreparáveis, sem 
que isto acarrete ônus para a contratante; 

15.1.3 – Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de 
âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pela Legislação vigente; 

15.1.4 – Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 

15.1.5 – Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou 
fatos noticiados que a envolvam, independente de solicitação; 

15.1.6 – Entregar o objeto dentro do prazo, de conformidade com os 
parâmetros delineados constante da proposta e especificações contidas neste 
Termo de Referência, nas quantidades solicitadas; 

15.1.7 – Assumir toda a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos, 
encargos/tributos, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, adicionais de 
insalubridade, periculosidade, taxas, taxas de administração, fretes, carga e 
descarga, seguros, deslocamentos de pessoal, embalagem, validade e/ou garantia, 
contribuições fiscais e para fiscais, e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre a entrega dos materiais; 

15.1.8 – Atender prontamente o representante da Contratante com vistas 
às substituições do objeto que tenham sido recusados pela Administração (SESA); 

15.1.9 – Manter à frente pessoa qualificada, para representa-lo junto à 
fiscalização; 

15.1.10 – Responsabilizar-se por danos causados diretamente a 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, ou por seu empregado ou preposto; 

15.1.11 – Proceder a substituição do pessoal, quando necessário, que por 
qualquer motivo fique impossibilitado de realizar a entrega dos materiais; 

15.1.12 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas a licitação, conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei 
Federal N° 8.666/93; – Acatar e atender às legislações/normas de segurança do 
trabalho, Normas Regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 
08/06/1978 e Lei n° 6.514, de 22/09/1977 de segurança e medicina do trabalho, 
no que couber; 

15.1.13 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 e cumprir o artigo 39, inciso VIII do Código 
de Defesa do Consumidor; 

15.1.14 – O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com 
uma versão em português e da relação da rede de assistência autorizada; 
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15.1.15 – A Contratada deverá fornecer o detalhamento técnico quanto às 
necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações 
de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, 
blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de 
acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao 
funcionamento dos equipamentos e proteção ao meio ambiente. 

16 – DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS  

 
16.1 – A licitante deverá indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos 
equipamentos e fornecer os respectivos termos de garantia quando da entrega dos 
mesmos. 

16.1.1 – Tal prazo deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses, contado a 
partir do recebimento definitivo, instalação e treinamento. 
16.2 – A contratada fornecerá uma relação completa de todos os materiais e de 
consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com 
respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar 
anexada à proposta comercial. 
16.3 – A contratada será responsável pela instalação e treinamento operacional 
dos equipamentos e assumirá todos os custos a estes procedimentos. 
16.4 – Ficará a Contratada obrigada a treinar os profissionais responsáveis pelo 
manuseio do equipamento sem ônus adicional posterior ao processo de aquisição, 
na manutenção do equipamento, bem como fornecer certificado de conclusão 
atestando a participação e o conteúdo do treinamento. 
16.5 – O treinamento de operacionalização deverá ocorrer conforme a necessidade 
dos profissionais envolvidos, em local e data indicados pelo Contratante, data que 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo. 
16.6 - A garantia terá início a partir da data do recebimento definitivo e a devida 
instalação do equipamento na referida Unidade Hospitalar, sem ônus adicional 
para a contratante; 
16.7 - Os chamados relativos à garantia serão feitos pela CONTRATANTE, por 
escrito, correio eletrônico ou contato telefônico, ficando a empresa obrigada a 
atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e caso tenha que retirar 
o objeto das instalações, deverá proceder a substituição dos mesmos por outro 
com igual ou superior especificação, sem ônus, dentro do prazo de até 72 (setenta 
e duas) horas corridas e em perfeitas condições de uso e com as mesmas condições 
contratuais. 
16.8 - O prazo de garantia dos bens será de acordo com o item 16.1.1 deste Termo 
de Referência e terá início a contar da data de recebimento definitivo. 
16.9 - Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao 
estabelecido neste item, o CONTRATADO deverá complementar a garantia do bem 
ofertado pelo período restante. 
16.10 - 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. 
16.11 - Todos os produtos nacionais ou importados deverão ser ofertados, 
apresentados ou entregues contendo rótulos, manual, com todas as informações 
sobre os mesmos em Língua Portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa 
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do Consumidor. 
16.12 - A garantia dos equipamentos será confirmada por documento hábil do 
fabricante de cada produto (Termo de Garantia) que deverá acompanhar a Nota 
Fiscal, sem qualquer ônus adicional para a SESA. 
16.13 - O serviço de assistência técnica dentro do prazo de garantia deverá ser 
prestado mediante orientação e suporte técnico no local em que o material estiver, 
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, a fim de manter os 
equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a 
SESA. 
16.14 - 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. 
16.15 - O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia 
será de responsabilidade da CONTRATADA. 

17 – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 

17.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

18 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO  
 

18.1 – É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 
e haja a anuência expressa da Secretaria de Saúde à continuidade do contrato 
conforme determina o artigo 78, inciso VI da Lei n° 8.666/93. 

 

19 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

19.1 – O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se a CONTRATANTE, através do responsável, o direito 
de não recebê-los, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórios ou 
no caso de o equipamento não ser de primeira qualidade; 
19.2 – Caso algum produto seja entregue em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pela Contratante, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à 
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas. 
19.3 – Se algum equipamento apresentar irregularidade, a Contratante o enviará a 
um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para 
verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o equipamento se 
identifica ou não com aquele exigido no certame e apresentado em sua proposta 
comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser 
contratada. A contratante o fará quando, no curso da execução contratual, 
verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas 
por ocasião da assinatura do contrato, cujas características contrariem as definidas 
neste Termo, produtos estes alterados e/ou adulterados. 
19.4 – O recebimento será efetivamente nos seguintes termos: 

19.4.1 – PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do 
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produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência; 
19.4.2 – DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 

do produto e consequentemente aceitação pelo setor competente; 
19.5 – A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se 
refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui 
descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 
constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 
especificações; 
19.6 – Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier 
a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata 
notificação da Contratada para efetuar a substituição do mesmo. 

 

20 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
 

20.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação de recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo 
ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na 
forma dos artigos 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93. 

20.2 – A fiscalização, que atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento 
definitivo dos produtos, será exercida no interesse exclusivo da Contratante, e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades. 

20.3 – Para fiscalizar a presente contratação indica-se o servidor efetivo 
Paulo Sérgio Braga Pena, CPF n° 380.016.162-15, matrícula n° 01232908, 
cargo: biomédico, telefone para contato n° (96) 99187-4571. 

21 – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  
 

21.1 – O pagamento à licitante vencedora, devidamente contratada, será efetuado, 
até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do item, mediante apresentação 
de Nota Fiscal/fatura discriminativa em duas vias correspondente ao 
adimplemento de cada item; 

21.2 – O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isto a 
Contratada identificar na Nota Fiscal/fatura o nome da empresa, Banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito; 
21.3 – O pagamento somente será efetuado, mediante apresentação, junto com a 
Nota Fiscal/fatura discriminativa, de cópia (que ficará retida), dos comprovantes 
de recolhimento dos impostos e contribuições do mês anterior. 

22 – SANÇÕES  
 

22.1 – Com fundamento no Art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002 e art. 49, seus 
incisos e os parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal n° 10.024/2019, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e será 
descredenciada do cadastro de fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações 
legais e multa a licitante vencedora que: 
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a) Não assinar Ata de Registro de preços e/ou contrato, quando convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta; 
b) Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta válida apresentada; 
f) Falhar ou fraudar a execução do objeto da licitação; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa; 
i) Cometer fraude fiscal. 
22.2 – A licitante estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor do 
contrato ou do empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de 
força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente. 
22.3 – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a licitante 
vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração (SESA), inexecução parcial ou inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

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

(s) seja (m) entregue (s) com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
b) 0,5% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entrega 
do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial 
da obrigação assumida. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração 
(SESA), no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, 
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

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

23 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

23.1 – As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 
documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, 
de modo a não incorrerem em omissões, as quais jamais poderão ser alegadas em 
favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. 
23.2 – Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta 
qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços 
constantes da proposta da CONTRATADA; 
23.3 – Os casos omissos neste Termo de Referência serão decididos com base na 
Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei n° 10.520/2/2002 e demais normas que 
regem a matéria. 
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24. DO FORO  

23.4 - Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para 
dirimir as demandas não solucionadas administrativamente oriundas do 
cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 
 

Macapá/AP, 22 de junho de 2021. 

 
 
 

 
WENDERSON FERREIRA LEITE 

Superintendente de Assistência à Saúde 
SAS/SESA 

 
 

SIDNEY DO MONTE FERREIRA 
Apoio Técnico 

SAS/SESA 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOHOSPITAL DE CLÍNICAS DOUTOR ALBERTO LIMA – HCAL, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital nº 001/2021-SESA/AP e Anexo I (Termo de Referência), 

conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL 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 001/2021 

 

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) 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. FAB nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP - Fone: (096) 2101-8555/e-mail: cplsesa@gmail.com 

 
 

ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Declaramos a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

001/2021-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. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 

 

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 VI 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 

 

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 

001/2021-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. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2021 

 

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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